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н о в И н И п р И р од н Е  з Е м л Е р о б с т в о

новини Академії Родових 
Помість.Початок покладено!

новий випуск альманаху
«Бібліотека органічного землеробства»

«Вирощуємо цибулю, часник, коренеплоди» 
 А5 формат, 96 стор.
Цей номер альманаху розповість про вирощування най-

більш, напевно, популярних цибульних — цибулі та часнику. 
Їхня популярність у народі величезна. «Цибуля від семи хво-
роб», — кажуть. Також ми розповімо про такі коренеплоди, 
як буряк, батат, топінамбур, ямс. Друга половина книги скла-
дена з листів читачів наших видань.

Передплатний індекс альманаху в каталозі Укрпошти — 
89267.

Бібліотека 
органічного
землеробства

Випуск № 5 (17)
2013

14 грудня відбулося відкриття Акаде-
мії РП у новому приміщенні за адресою: 
вул. Жилянська, 107, 2-й поверх. Незважаю-
чи на майданну революцію, незважаючи на 
те, що за два дні до цього в приміщенні не 
було ні світла, ні опалення, — ми відкрили-
ся. Все пройшло добре. Початок покладено! 
На відкритті було близько 50 осіб, виступа-
ли викладачі та ведучі курсів Академії — 
Петро Трофименко, Олена Антонова, Ро-
ман Даниленко, Ірина Єремко, Марина Бі-
лик і Валерій Гоменюк, Тарас Палатний, 
Олексій Лямцов. На завершення було при-
ємне спілкування, чаювання з медом і на-
туральними солодощами.

15 грудня пройшла душевна зустріч з 
Караваном Бардів, присвячена його 10-річ-
ному ювілею. Брали участь: Саша Зотов, 
Олег Русак, Артем Просятніков, Олеся Син-
чук, Володимир Тодосейчук, Леонід Ниж-
ник, Сергій Пінчук та інші. Всього було 
близько 60 учасників зустрічі. Багато хто 
вже живе в Родових помістях. Були й ті, хто 
вперше на таких заходах.

У грудні в Академії РП з успіхом про-

йшли семінари за участю Євгена Прига-
ровського (Чернігів), Анатолія Орлова 
(Брест, Білорусь), Гусмана Мінлєбаєва (Ка-
зань, Росія). Будемо продовжувати працю-
вати з цими ведучими, дійсно майстрами 
своєї справи.

Розклад занять Академії РП на поча-
ток 2014 року

25 січня, 10:00-17:00
Євген Пригаровський — «Школа орга-

нічного САДІВНИЦТВА».
26 січня, 10:00-17:00
Євген Пригаровський — «Школа орга-

нічного ВИНОГРАДАРСТВА».
1 лютого й далі по суботах, 12:00-18:00
Стартує місячний курс Тараса Палатно-

го «Народна архітектура — розумне БУДІВ-
НИЦТВО: швидко, легко та економічно».

2 лютого, 10:00-17:00
Олексій Лямцов, майстер-клас із випі-

кання бездріжджового ХЛІБА.
5, 7 лютого й далі по середах і 

п'ятницях, 18:30-21:30
Стартує курс Ірини Яремко «Екосистеми 

та ландшафти України, або про що не роз-
повість Хольцер».

7-9 лютого 
Іван та Данило Решта. Семінар-практи-

кум «Гончарне мистецтво».
Щоб дізнатися подробиці про всі заходи 

та бути в курсі новин Академії Родових По-
мість, відвідайте нашу сторінку ВКонтакті: 
http://vk.com/academy_rp.

8-9 лютого 2014 року (м.Івано-Фран-
ківськ). Семінар першого в СНД лісового 
фермера Гусмана Мінлебаева «ВЛАСНИЙ 
ЛІС: І СОБІ, І ЛЮДЯМ». 

Семінар для тих, хто хоче вдосконалю-
вати середовище проживання, стати гар-
ним господарем своєї землі і довічно за-
безпечити матеріально себе, своїх дітей і 
онуків.

Петро Трофименко
Академія Родових Помість, м. Київ

(066)75-79-729, (068)78-56-745

Я просто люблю землю

Свій перший саджанець винограду я 
посадив у далекому 1993 році, подарував 
мені його сусід по ділянці. Це була гі-
бридна форма 27-8-1. Жив я тоді в батьків-
ському будинку. Потім з куща, що виріс, 
зрізав чубук і посадив ще один кущ. Цей 
виноград універсальний — його можна 
їсти, робити з нього сік і вино, він стій-
кий до хвороб і морозу. Обидва ці кущи-
ки я плекав, доглядав, як міг, тому що 
особливих навичок не було, та обрізував 
їх, як умів, теж не знав як. Але все одно, 
як би там не було, виноград давав плоди.

У 1995 році придбав на ринку саджа-
нець винограду Руський ранній. У 1999 
році я познайомився з Наталею, другою 
моєю дружиною. Ми відразу знайшли 
спільну мову як у сімейно-побутових пи-
таннях, так і в садово-городніх заходах. 
Пригадую, як мені дуже сподобалась її 
велика присадибна ділянка розміром в 
11 соток, а в мене було землі удвічі мен-
ше. Я переїхав до 
неї, і ми вдвох по-
чали творити своє 
майбутнє і в сім'ї, 
і на городі. Тут я 
відразу посадив 
три саджанці ви-
нограду: 2 кущики 
тієї ж гібридної 
форми 27-8-1 та 
один кущик сорту 
Альошенькін. Ці 
старожили рос-
туть у нас досі ра-
зом з Лесею Укра-
їнкою та Молдо-
вою. У 2002 році я 
додав на ділянку 
нові сорти: Ріше-
льє, Оригінал чор-
ний, Подарунок 
Запоріжжю, Страшенський та ще один 
кущ Молдови. З 2005 року додалися сорти 
Талісман, Кеша, ЮХД, Новий П.З.

Усі ці роки, поки насаджував нові сор-

ти та гібридні форми, навчався аг-
ротехніці, щепленню, підживлен-
ню. Формування підбирав таке, яке 
б мені підходило й за зручністю ро-
боти з кущами, і за врожайністю. 
На той момент зупинився на віяло-
вому формуванні. Проводив дослі-
дження у підживленні та обробках 
від хвороб і шкідників. Універсаль-
ним засобом у той час вважав бор-
доську рідину від хвороб і настій 
різних трав від шкідників.

У 2005 році в Клубі Органічного 
Землеробства випадково купив 
плоскоріз Фокіна і там же заціка-
вився великою різноманітністю 
препаратів. Потроху почав впрова-
джувати їх на своїй земельній ді-
лянці. Першими такими препарата-

ми були Гаупсин, Триходермін, Мікосан 
і Фітоспорин. З 2007 року ми з Наталею 
перебуваємо в Клубі ОЗ. І відтоді ж по-
вністю перейшли на біотехнологію виро-
щування овочів, ягід, фруктів і, звичайно 
ж, винограду.

У 2008 році у мене вже росло близько 
30 сортів і гібридних форм винограду, по-
чали випробовувати різні сорти полуни-
ці, томатів, перців, відбираючи найкра-
щі для нас. З 80 сортів полуниці, що про-
йшли випробування на нашій ділянці, 
залишилося тільки 9. Це улюбленці Оль-
вія, Проф'южен, Клері, Корона, Максі, 
Секвойя, Мілан, Грандіан, Столична.

Поступово я почав розуміти, що вже 
готовий на щось більше і що мені мало 30 
кущів винограду. У мене почався новий 
етап, чи прорив, у виноградарстві. Я вже 
точно знав, що хочу вирощувати і як 
мені далі розвивати своє захоплення. У 

2009 році я посадив 
такі сорти: Гурман, 
Софія, Ювілей Ново-
черкаська, Ніна, Шап-
ка Мономаха та інші. 
Весь цей час я продо-
вжував експеримен-
тувати з біообробка-
ми та підживленням 
на всіх садових і горо-
дніх рослинах. І як я 
вважаю, досяг у цьо-
му істотних успіхів. 
На винограді почав 
застосовувати обрізу-
вання у вигляді довго-
рукавного віяла, що в 
порівнянні з корот-
ким віяловим форму-
ванням додало від 20 
до 30% врожайності. 
Моя колекція попо-

внилася такими новинками, як Аркадія, 
Алекса, Тасон, Заграва, Рошфор, Анюта 
та інші.

Два роки тому я почав чергувати біо-
п р е п а р а т и  з  р і з н и м и  н а с т о я м и : 
трав'яними, золи та мікроелементів. Ре-
зультати, звичайно, не можуть відразу 
бути відмінними, але тим не менш агро-
техніка органічного землеробства мене 
влаштовує, я задоволений. За цією схе-
мою працюю останнім часом. Я скрізь ви-
користовую мульчування. Навесні — це 
сіно та солома, а восени — опале листя з 
дерев. Висіваю сидерати, впровадив на 
частині ділянки крапельне зрошення.

З минулого року моя колекція сортів і 
гібридних форм винограду значно попо-
внилася, з'явилися різні мускатні сорти, 
а також технічні. На цей момент у мене 
росте 120 сортів і гібридних форм вино-
граду, з них 100 — плодоносних. Зроста-
ють і дають прекрасні врожаї полуниця, 
малина, ожина, смородина, аґрус, годжі, 
зизифус, лимонник китайський, різні 
фруктові дерева, мої улюблениці троян-
ди, овочі, квіти та зелень. Це наша пре-

красна пермаділянка.
Виноград — моє улюблене заняття, 

захоплення та додатковий дохід для 
сім'ї. Мій розвиток у виноградарстві, са-
дівництві, овочівництві триває. Я почав 
пробувати свої сили в селекції виногра-
ду. Цього літа я приймав на екскурсію 
всіх охочих: сусідів, родичів, знайомих. 
Побували у мене й дружні колективи з 
Ясинуватського та Авдіївського Клубів 
ОЗ.

Окремо хочеться сказати про моє 
протистояння різним катаклізмам у 
2013 році.

Скажу так, що початок сезону був хо-
рошим і не віщував жодних особливих 
проблем; всі рослини дружно стартонули 
в ріст, розсада прекрасно росла, саджан-
ці винограду добре розвивалися. Все, що 
було посіяно, зійшло та набирало обер-
тів. Але було нормально до того момен-

Когда все люди устремились 
К созданию Родовых Поместий на Земле,
Когда мечты прекрасные родились,
То каждый стал прислушиваться к соб-
ственной душе

И место выбирать для будущего Дома
Осознанно, продуманно он стал,
Оно навечно и не суждено другого – 
И это каждый чувствовал и понимал.

Поэтому по-разному случалось:
Не сразу кто-то землю находил,
Кому-то быстро это удавалось
И каждый к поиску с Любовью подходил,

Осознанно готовился, разумно,
Детальный план поместья рисовал,
С друзьями размышлял, общался,
О поселении своём мечтал.

Он размышлял о том, какую пользу
То поселенье принесёт для всех,
Мечтал о том, чтоб на Земле прекрасной
Жить счастливо стал каждый человек.

Он изучал растения, ремёсла, 
С друзьями делал добрые дела,
Он понял: жить тогда легко и просто,
Когда в душе живёт прекрасная Мечта,

Когда продумывается она детально,
Когда приносит радость всем вокруг,
Когда ты с половиночкою вместе,
Когда есть рядом верный друг.

Почувствовать душой стремился каждый,
Где Родина его, где место то,
Живя в котором, будешь вечно счастлив,
Которое действительно твоё.

Легко то место человеку выбрать –
Узнать, почувствовать душой,
Подобно маме любящей, 
Которая своё дитя средь всех узнает,

Находит человек то место,
Что называет Родовой Землёй.
Когда душа поёт от счастья!
Когда гармония внутри,

Когда ты Землю ощущаешь
И понимаешь все её мечты,
Когда ты знаешь, что здесь делать,
Как совершенство воплотить,

Когда ты чувствуешь, что дома
И хочешь вечно здесь творить,
Когда друзья к тебе приходят
И половиночка Души,
И с губ слетает слово «Родина» -
Лишь здесь счастливым будешь ты!

Любава Фльорова

О Родових помістях
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ту, поки на початку червня не пішов 
якийсь дивний дощ. Після цього, як ка-
жуть, «як бабка пошепотіла», все стало 
різко чахнути та пропадати. Я, звичайно, 
трохи засмутився, бо види на майбутній 
урожай були дуже навіть значні та пер-
спективні. Але сум сумом, а зберігати 
урожай треба навіть у найкритичніші 
моменти. Так ось і я взявся з подво-
єною силою та терпінням за збере-
ження та відновлення балансу на 
своїй присадибній ділянці. Про-
блем після того дощу було чимало: 
листя на деревах почало скручува-
тися та жовтіти, квіти на полуниці 
перестали розвиватися, огірки та 
всі гарбузові водночас пожовкли 
та почали спочатку в'янути, а по-
тім і зовсім сохнути. Про томати 
взагалі хотів забути, оскільки все 
було погано.

Але життя триває. В екстреному 
порядку застосовував обробку в 
с а д у  і  н а  г о р о д і 
Цирконом+Янтарна 
кислота+Ліпосам. За п'ять днів об-
р о б к у  п о в т о р и в 
Фітоспорином+Мікосан+Ліпосам. Весь 
час поливав ґрунт ЕМочками. Ще за 
п'ять днів обробляв усе витяжкою 
золи+Ліпосам+Реаком. Для кожного 
виду рослин додавав відповідний Реа-
ком.

Завдяки моїм силам, терпінню та Вірі 
я все ж ліквідував проблему, але втрати 
були: загинула частина томатів, не стій-
ких до хвороб і природних факторів, по-
вністю загинув цілий ряд огірків, повно-
го врожаю не отримав від цукіні та пати-
сонів.

Усі ягідні культури, фруктові дерева 
та виноград дали прекрасний урожай. 
Біля винограду довелося трудитися час-
тіше та збільшеними дозами препаратів 

Мікосан, Гаупсин, Фітодоктор та ін. Але 
за мою до нього турботу урожай вийшов 
щедрий та екологічно чистий. Через 
сильну спеку у нас на Донбасі затягнув 
всі городні культури притіняючою сіт-
кою. Майже всі культури мульчував со-
ломою та сіном.

Цього року вперше застосував сітки 

на кожне гроно винограду від ос і птахів. 
Помітив у себе на винограді таку законо-
мірність: поки птах ягоду не зачепить — 
оса не сідає, як тільки птах пошкодив 
ягоду — відразу з'являються оси, а після 
ос мурахи, і від повноцінної ягоди зали-
шається суха шкірка. Минулого сезону я 
активно застосовував витяжку з деревної 
золи та настій сінної палички. Загалом, 
рік виявився важким, але й продуктив-
ним водночас.

Рекомендую всім землевласникам шу-
кати свої власні різноманітні варіанти 
застосування підходящих біопрепаратів, 
настоїв, антистресових обробок. Пози-
тивна дія Фітоспорину відчувається 
на всіх городніх і садових рослинах, а 

ЕМочки чудово відновлюють струк-
туру ґрунту. І в компостних переробках 
вони також дають відмінний результат.

В останні роки з'явилася велика різно-
манітність попелиці на всіх присадиб-
них рослинах. Але з таким рятівником, 
як Актофіт, можна все вирішувати. До 
нього я додаю настій з лушпиння ци-

булі, часнику, полину, тю-
тюну та інших компонентів.

Біотехнологія відкриває 
живий світ, який існує одно-
часно з нами на садовій ді-
лянці. Його треба відчувати, 
спілкуватися з ним щодня, не 
час від часу, профілактичні об-
робки проводити весь сезон з 
березня до грудня. А головне 
— добре годувати земельку. 
Основа живлення ґрунту на 
ділянці нашій — це ЕМочки, 
а від живності — настої. 
Тому літо спекотне для нас і 
наших рослин не виявилося 
гнітючим. Хвороби та шкідни-
ки у нас не приживаються.

Всім любителям землі, тру-
дівникам цієї землі бажаю досягати по-
ставлених цілей, бути мудрими та добри-
ми. А можливо, ні з ким і не треба бо-
ротися, тільки усвідомити всім, що 
ми порушили баланс, ми і зобов'язані 
його відновити. А це вже не боротьба, 
а просто Любов до Землі!

Хай щастя стане доступним для кож-
ного, нехай здоров'я ніколи не підводить.

Геннадій Прокопчук
член Клубу ОЗ, м. Ясинувата

Донецької обл.
тел.095-405-64-55

ел.пошта: e-z-o@mail.ru
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Дачні поради

Цибулевою мухою у вас була зара-
жена не цибуля, а сама ділянка. Цибу-
лева муха прокидається та починає лі-
тати, коли починають зацвітати ви-
шневі дерева. Це відбувається при-
близно в середині травня. Вона відкла-
дає свої яйця на ґрунт або сухі лусочки 
цибулі.

Щоб запобігти її появі на цибулі, не-
обхідно заздалегідь полити ґрунт Фітос-
порином. Також упоратися з цибулевою 
мухою допоможе Актофіт (обробку необ-
хідно прово-
дити по цибу-
лі, особливо 
біля шийки). 
Цибулева 
м у х а  д у ж е 
чутлива до 
с о л і .  К о л и 
перо досягне 5 

сантиметрів, можна по-
лити цибулю розчином 
солі (1 склянка солі на 1 
відро води). Можна поси-
пати ґрунт навколо ци-
булі золою. І до речі, 
якщо використовувати 
золу, то вона не тільки 
буде боротися зі шкідни-
ком, але також удобрить 
землю.

Розташовуйте грядки 
цибулі поруч з грядками моркви, це допо-
магає відлякувати цибулеву муху. І нао-
станок — ніколи не саджайте цибулю на 
одне і те ж місце 2 роки поспіль. Робіть 
сівозміну.

Здорових Вам урожаїв!

Герта Анатоліївна Рихлєвська
активний член Клубу ОЗ, м. Київ

Цибулева муха. Що робити?
Доброго дня. Підкажіть, будь лас-

ка, як позбутися цибулевої мухи. Са-
джала сіянку на зелену цибулю. Сіян-
ку купувала не на руках, а в «Деме-
трі».

Зійшла та росла добре, але ско-
ристатися нею я не могла у зв'язку з 
тим, що в кожному пері цибулі вияви-
лися маленькі жовтенькі черв'ячки. 
Це було минулого року, а цього — я 
побоялася навіть саджати цибулю. 
Купувала на базарі. Що робити? 

З повагою,
Житкова Олена Адамівна

член Клубу ОЗ, м. Київ

Усе свідоме життя я живу в місті й ось 
уже 20 років займаюся садом та городом на 
дачі. Вирощую на 6 сотках усе, що можна. 
Хочу розповісти про деякі свої знахідки та від-
криття.

Капуста між полуницею та часником.
Торік я сама виростила 

розсаду капусти та помі-
дорів у парничку. Насіння 
посіяла в землю приблиз-
но 12 квітня, поставила 
дуги та накрила їх плів-
кою. Десь 15 травня виса-
джувала розсаду на грядки. Й ось, у процесі 
висаджування, з'ясувалося, що для 4-х корін-
ців капусти місця на грядці вже немає. Вики-
нути було шкода, а саджати нікуди. Ходила, 
ходила й вирішила посадити між полуницею 
та часником. Особливого догляду капусті не 
було, спочатку тільки трохи підгортала та 
поливала. Але яким було моє здивування, коли 
ці 4 головки капусти виросли величезних роз-
мірів на диво всім сусідам. Ось таке маленьке 
відкриття.

Секрет здорової та смачної полуниці.
Багато років я вирощую, як і чимало дач-

ників, полуницю. Відкрила для себе найкращий 
спосіб її розмноження. Коли на полуничці 

з'являються 
перші вуса, я її 
розсаджую по 
стаканчиках. Ро-
блю це так. Об-
різаю пластико-
ві пляшки на ви-
соту стакана, 
проколюю у дні 
дірочки та го-

тую ґрунтосуміш: земля, перегній, пісок (все 
змішую в пропорції один до одного). Беру роз-
етку полуниці та, не відриваючи від мате-
ринського кущика, саджу в стаканчик. При-
шпилюю розеточки в стаканчику шпилькою, 
яку роблю з дроту (краще алюмінієвого). Так 
ці стаканчики залишаються біля материн-
ських кущиків полуниці. Відсадки ростуть 
дуже швидко. Коли розсада підростає, я від-
різаю її від головного куща та висаджую на 
грядку. Така полуниця не хворіє, добре росте 
та цього ж року починає плодоносити. Якщо 
в стаканчику розетка 
дасть вусик, його тре-
ба прищипнути, щоб 
він не забирав сили на 
себе та кущик зміг до-
бре вкоренитися. Таку 
розсаду я з радістю да-
рую сусідам і знайомим. 
Рекомендую вирощувати дуже хороший сорт 
Королева Єлизавета.

Раїса Миколаївна Кісельова
 член Клубу ОЗ, м. Луганськ

Морквяну муху відлякую полином
ЭЕфірні олії моркви настільки запашні, що шкідник чує запах за сотні 

метрів. Якщо рослину зворушити під час просапування чи прорідження або 
вирвати на їжу, муха може прилетіти й за кі-
лометр. Вона відкладає яйця, і з них вилуплю-
ються черв'ячки всередині морквини. Восени чи 
зимою розріжеш морквину, а всередині їх кубла. 

Віднадити паразитів можна гіркими трава-
ми. Їх запах перебиває морквяний. Я розкладаю 
в міжрядді полин, пижмо, мелісу, стрілки зимо-
вого часнику. Перед тим ріжу, щоб пахли дужче.

Трави також прикривають землю від сонця. 
Грядки втричі менше висихають, не так швид-
ко виростає бур'ян.

Вовчків ловлю у пляшки з медом
Вовчок, або капустянка — найбільший шкідник на городі. Підкушує ко-

ріння більшості рослин. Якщо не виводити, за літо знищить усю городину.  
Комаха літає, повзає й плаває. У мене її стільки було, що збирала гнізда 
відрами й заливала окропом. Поселилася внизу городу. Там сонячно й неда-
леко ставок. Ідеальне місце для шкідника — тепло і волого.

Щоб вовчки не множилися, восени на городі я не виривала помідори, чор-
нобривці. Поміж кущів від осінніх дощів довго було мокро, взимку краще за-
тримувався сніг. Навесні ґрунт  був холодніший.

Капустянка відкладає яйця на добре прогрітих місцях. У моїх хащах їй 
було некомфортно. Вся йшла до сусідів, де все з осені вигребли, перекопа-
ли.

Молодняк шкідника, який вилуплювався в липні, ловила у пляшки з ме-
дом, розведеним у воді. Найкраще для цього годяться пляшки з-під шам-
панського. У пляшки широка шийка й великий об'єм. Усередину налазить 
більше шкідників. Пастки можна розставляти на городі будь-коли. Я на-
ливала медовий розчин на одну п'яту пляшки. Цього вистачає, щоб прима-
нити капустянку. На горло пляшки клала 
вдвоє складений бинт і обв'язувала нит-
кою, щоб тримався. Тоді не попаде земля. 
Пляшку закопувала так, щоб шийка була 
на 5 сантиметрів у землі. На цій глибині 
живе шкідник. Але глибоких ям не рила, бо 
тару клала не стоячи, а на-
хиленою під кутом 45 граду-
сів (тоді краще розходиться 
запах меду). Комаха прогри- зає бинт і 
лізе пити медовий розчин. З і  с к л я н о ї 
пастки вибратися не може. З а  л і т о  в 
мене по півпляшки від шам- панського 
поналазило. Щоб не забути, де закопані 
пастки, встромляю патик.

Шкідника також виводять товченою шкаралупою волоських горіхів, 
яєць та мушлями. Їх насипають у торбинку й б'ють молотком. Розсипають 
по городу. Ґрунту не шкодять, а капустянка ріжеться об гострі краї. З яєч-
ної шкаралупи спершу знімають внутрішню білу плівку. Інакше уламки не 
будуть гострі.

За зиму збираю трилітровку шкаралупи, навіть у сусідів беру. Засипаю 
її весною в ямки, коли сію чи саджу розсаду.

Ніна Ємельянова
консультант Клубу ОЗ, м. Київ
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Здрастуйте, дорогі друзі! Прийшла 
зима, і з'явилася нарешті можливість спо-
кійно посидіти та узагальнити свій досвід. 
Комусь може видатись, що я говоритиму 
про банальні речі, але нам знадобилося 
кілька років, щоб їх усвідомити та засто-
сувати на практиці. Можливо, наш досвід 
допоможе комусь заощадити час.

Мова піде про те, як за допомогою 
дерев людина може швидко освоїти ді-
лянку землі для Родового помістя.

Кілька років тому наша сім'я переїхала 
з мегаполіса на землю – в тихе село «на 
краю географії». І хоча навколо хатки, в 
якій ми оселилися, ріс невеликий старий 
сад, моїм першим природним бажанням 
було посадити побільше дерев. Плодових, 
зрозуміло. Я з ентузіазмом узявся за спра-
ву... Звичайно ж, я був дилетантом, і біль-
шість посаджених у перші роки дерев про-
сто засохла. Після того, як я набрався до-
свіду, справи з часом пішли краще, і фрук-
товий сад таки був закладений. Проте очі-
куваного задоволення я так і не отримав. 
Чому? Як і раніше, не вистачало виразних 
дерев – домінант, що створюють гармоній-
ний простір під своїм покровом...

Усвідомлення прийшло після перегля-
ду відеосемінарів Анатолія Орлова. Мені 
виявився співзвучним його погляд на фор-
мування ландшафту Родового помістя: 
створювати простір, максимально схо-
жий на природну екосистему. А природ-
ні екосистеми в наших широтах склада-
ються як мінімум з чотирьох ярусів рос-
линності. Більшість плодових дерев, вияв-
ляється, – це рослини другого ярусу...

Нещодавно, гуляючи околицею, я звер-
нув увагу на покинуте поле. Точніше – на 
те, що кілька років тому було полем. Зараз 
воно вже являє собою чудовий молодий 
гай, що складається з маленьких сосен, бе-
різок, диких груш, 
кленків, верб та ін-
ших порід-піонерів. І 
виросли ці дерева 
самі по собі, ніким 
не посаджені, без по-
ливу, на виснаженій 
тривалою експлуата-
цією піщаній землі. 
Причому які! Чис-
ленні п'ятирічні де-
рева сягають трьох, 
а восьмирічні – п'яти 
метрів заввишки! Це вже повноцінні дере-
ва, що створюють навколо себе певний 
простір: під ними й трава росте особлива 
– густа та м'яка, і гриби з'являються після 
літніх дощів...

Мене втішила така чудова метаморфо-
за одноманітного рівного поля, його пере-
творення на гай з безліччю невеликих за-
тишних галявин. І відтоді я став допома-
гати деревам-піонерам освоювати нашу 
землю. Взаємодопомога, так би мовити...

Насамперед була закладена жива огоро-
жа. Її основу склали хвойні дерева, в пер-

шу чергу – сосни. І це логічно – адже огоро-
жа на те й огорожа, щоб бути колючою та 
непрозорою будь-якої пори року... У сосен, 
щоправда, є один недолік – дуже вже вони 
люблять тягнутися вгору, оголюючи ниж-
ню частину стовбура. Тут є варіанти – 

можна під-
різати час 
в і д  ч а с у 
верхівки 
с о с е н ,  а 
можна під-
саджувати 
внизу кущі 
другого 
ярусу: ялів-
ці, самши-
ти, туї або 
ялини, що 
повільно 
ростуть, і 
кедри – со-
сонкам на 
заміну...

Однак 
головне 

відкриття полягало в розумінні, що для 
нашої ділянки найоптимальнішим серед-
овищеутворюючим деревом буде берізка. 
Тому безліч берізок було розсаджено там 
і сям по всій ділянці, в тому числі й на го-
роді.

Про берізки хотілося б сказати окремо. 
Дуже вже любе це дерево нашій сім'ї. Ми 
його начебто заново для себе відкрили.

По-перше, у берізок якась своя, особли-
ва, чиста енергетика. Радісно та світло се-
ред берізок!

По-друге, берізки дають ідеальне розсі-
яне освітлення, створюючи сприятливі 
умови для зростання багатьох культурних 
рослин. Наприклад, багато городників 

зараз користуються приті-
няючими сітками, щоб за-
хистити ніжне листя рослин 
і плоди від палючого літньо-
го сонця. Але сітки потрібно 
натягувати-знімати, стави-
ти опори... Березу ж один раз 
посадиш – і незабаром вона 
візьме під свою опіку кілька 
квадратних метрів городу 
або ж клумбу...

По-третє, береза не дає по-
рослі, швидко росте та досить 

довговічна – живе 100-120 років. Порівняно 
легко розмножується насінням і не вима-
гає особливого догляду.

І що буде приємним бонусом – береза 
товаришує зі смачним грибом підберез-
ником. Висадивши у себе гайок беріз і за-
селивши на їхнє коріння міцелій, можна 
регулярно ласувати свіжими грибочка-
ми...

На додаток було посаджено також кіль-
ка кленів і лип. Липа – красива, створює 
затишок, хороший медонос і має цілющі 
властивості. Клени гостролисті – королі 

скверів та алей. Виразністю листя посту-
паються хіба що гінкго білоба. Крім того, 
і клени, і липи добре ладнають з багатьма 
фруктовими деревами.

Ну і звичайно, я посадив кілька жолу-
дів. Онукам і правнукам буде привіт 
від діда-прадіда!

Тепер кілька слів про методику са-
джань.

Коли саджаєш багато дерев – то вже не 
до величезних ям, заповнених перегноєм. 
Доводиться спрощувати технологію. Од-
нак щось покласти в ямку все ж хочеться, 
щоб допомогти деревцям влаштуватися на 
новому місці. Адже ґрунти у нас піщані, і 
поки коріння досягне водоносного гори-
зонту (2-3 метри), деревце може й засохну-
ти. Тому я сипав у кожну ямку по відру 
глини, пригорщу золи на дно (мікрое-
лементи) і дрібку мікопланту під ко-
рінь – нехай гриби-симбіонти допома-
гають...

Ще одне спостереження: при саджанні 
дерев постійно доводиться вирішувати 
проблему ви-
бору. Що поса-
дити? Куди 
посадити? Бу-
в а є ,  н а  с а -
джання одно-
го дерева йде 
до трьох го-
дин – дві з по-
ловиною виби-
раєш місце, і 
півгодини са-
джаєш. Потім 
ще й переса-
джувати іноді 
доводиться... 
Загалом, тут 
теж виробився 
один прийом, що прискорює роботу: нама-
гаюся поставити себе на місце дерева та 
відчути, чи буде мені добре на цьому са-
мому місці і в цьому оточенні? І ще: за-
спокоюю себе тим, що гай, як і взагалі все 
в природі, – це в першу чергу динаміка, 
процес, і тому ще багато разів усе навколо 
зміниться...

Ось так, майже не напружуючись і з мі-
німальними фінансовими витратами (весь 
посадковий матеріал був безкоштовно здо-
бутий в околицях), ми заклали основу ро-
дового лісосаду. Звичайно, коли землі 
всього 4 або 6 соток – не до кленів з дубами 
(хоча для берізки місцинку завжди знайти 
можна). Розширюємося, товариші! Гектар, 
схоже, найбільш відповідний розмір для 
сімейної та родової землетворчості!

Бажаю  всім нам успіхів у наших хоро-
ших починаннях! Миру всім і добра!

Володимир Сесин
Клуб Органічного Землеробства 

«ЗемлеТворецЬ», м. Канів

Райський сад у степу Донбасу
Вперше за останні 10 років прийшло 

почуття впевненості в собі, у досвіді та 
знаннях, отриманих за час, відколи я 
знайшов свою Родову Землю. Зараз усе 
добре, майже кожна 
рослина приймається 
та росте, квітне, радує 
око. А до цього було 
зовсім навпаки.

Я багато саджав, як 
мені здавалося, пра-
вильно і з любов'ю, але 
деревця засихали то 
від спеки, то від непра-
вильного обрізуван-
ня, пожежі, зайців. 
Я поливав, щотижня 
приїжджав за 200 км і 
намагався-старався... 
Було таке відчуття, 
що просто хтось все 
обнуляє. Руки в кінці 
серпня завжди опу-
скалися. Навесні — піднімалися знову. 
Я саджав і саджав, мені потрібно було 
зрозуміти, як може щось рости у цьому 
степу, на ділянці, де середня глибина 
якогось ґрунту до скелі становить мак-
симум 50 см, при постійних пожежах, су-
ховіях, відсутності дощу.

Душа казала: «Потрібно знайти її, 
твою кохану, тоді все вийде, ось поба-
чиш». І я шукав і знайшов. І не міг по-
ворухнутися, коли слухав її пісню, і всі 
слухали — і люди, і вогнище, і солов'ї 
мовчали, — яка ж вона прекрасна!

Першим нашим спільним творінням 
був Обряд Вінчання на нашій ділянці. І 
ось за два дні ділянка змінилася до не-
впізнання, сила почуттів, енергія була 
така, що над головою літали хмари у 
формі сердечок. 

На третій сезон ми відвоювали (у спе-
ки та інших всіляких форс-мажорів) 100 
саджанців з 300 посаджених при обряді. 
Але ж яких! Сад повністю прижився, і 
третього літа з'явилися перші плоди. 
Ми розуміли — чогось іще не вистачає. 
З часом дізналися про Хольцера, почали 
читати його книгу «Пустыня или Рай», 
дивитися відеолекції. І стало приходити 
усвідомлення — Разом, Дружно, Весело 
створюється стійке співтовариство ро-
слин, де кожен допомагає один одному, 
підохочує, смішить, новини повідомляє, 
обмінюється поживними речовинами. 
ВОНИ МИСЛЯЧІ, ЖИВІ ТА ДУЖЕ ВЕ-
СЕЛІ, базікають один з одним (я говорю 
про рослини та дерева). Густе саджання 
дозволяє швидко сформувати благодат-
ну тінь, а також допомагає виростити 
багато жердяного лісу, придатного для 
господарських будівель, огорож. Пі-
сля проріджування змішаної культури 
з'являтиметься місце для величних бла-
городних дерев.

Й ось ми саджаємо ліс. Поперек 

основного напрямку вітру ми зорали 
восени ділянку, відведену під ліс, роз-
бивши її на 8 великих грядок з метрови-
ми стежками між ними, і стали чекати 

р а н н ь о ї 
в е с н и . 
Г р я д к и 
не боро-
н у в а л и 
та не ди-
скували, 
плуг за-
л и ш а є 
п і с л я 
себе роз-
м а ї т т я 
м і к р о -
к л і м а -
т и ч н и х 
зон із 
з а в и х -
реннями 
вітерця, 

пастками для насіння, готовими ямка-
ми для саджанців, малими гірськими 
вершинами та брилами відвалів — по-
трібно просто це все побачити. Разом 
зі своєю коханою за один тиждень 
ранньої весни висаджуємо близь-
ко 8 сотень саджанців дерев 
і кущів на ділянці в 7 соток, 
висіваємо мішок насіння теж 
дуже різних дерев ще взим-
ку по снігу, а також великий 
рюкзак із сидератами всяки-
ми-всякими. Ледь потепліло — 
всі вони дружно тягнуться в ріст. 
Я постійно до них заглядаю, тор-
каюся, нюхаю, слухаю — схоже, 
що їм дуже це все до вподоби, і 
вони невпинно базікають один з 
одним. Сидерати пішли в ріст — 
все зазеленіло!

Все літо 
стоїть спе-
ка. Сад-
жанці зі 
с л а б к о ю 
кореневою 
системою 
в і д р а з у 
с п е к л и с я 
— 10-15%, 
р е ш т а 
зовсім не 
в т р а ч а л а 
часу. До 
кінця літа 
80 саджан-
ців зі 100 
відчували 
себе чудово — без будь-якого поливу та 
полоття, а також без добрива і дали ве-
ликі прирости. Зійшли клени. Кілька 
разів за сезон весь ліс змінював колір. 
То жовтий від гірчиці, то білий, то буз-
ковий якийсь. А перед самою зимою 

весь простір був зеленим від усякої сві-
жої сидератної зелені другого врожаю. 
Вона сама по собі насіялась, і взагалі 
я дуже задоволений своїм першим до-
свідом спілкування з цими зеленими 
помічниками. Восени висіваємо відро 
каштанів, відро жолудів. Ми починає-
мо відчувати, що потрібно цій землі, 
все навколо саме підказує, що по-
трібно досіяти, посадити. Це дивовиж-
не почуття, яке я відчув, коли ходив по 
зораній землі і від усієї душі, широко, 
з Любов'ю засівав простір нашого лісу 
насінням — таке Захоплення, Радість, 
Щастя! Якби можна було, я цілий день 
вештався б степом і сіяв, сіяв! 

Тепер ми постійно підсіваємо в наш 
ліс насіння різних квітів, овочів. І вони 
завжди підбирають такий несподіваний 
момент, ніби хочуть підкрастися та по-
радувати своєю раптовою та величною 
появою. Проростають здорові, красиві 
та сильні. Не вимагають поливу та по-
лоття, добрив. ЦЕ ПРОСТО ФАНТА-
СТИЧНИЙ РЕЗУЛЬТАТ!!! Якщо говори-
ти про ефективність та простоту, то до 
цього ми два літа поспіль носилися з 
відрами, станціями, шлангами — все це 
дуже втомлювало. 

Зараз ми го-
туємося засе-
лити наш ліс 
м і к о р и з о ю . 
Для цього до-
статньо буде 
р о з с и п а т и 
кілька легко-
вих причепів 
землі з лісу. 
Щ о п р а в д а , 
я побоюю-
ся занести з 
нею грибни-
цю опеньків. 
Вони дуже 
швидко вра-
жають коре-
неву систему 

дерев, а потім знищують усе дерево, 
так що поки думаємо, спостерігаємо. 
Може, хто з нами готовий подумати?

На цьому поки що все. Може, десь 
такий спосіб озеленення буде навпа-
ки неприйнятний через сильну жит-
тєдайну спроможність регіону, але в 
нашій кліматичній зоні, на цій ске-
лястій території з бідним суглинним 
ґрунтом це хороший спосіб перетвори-
ти простір на зелений оазис.

Салаткіни Артур і Тетянка
Родове помістя «Мечта»

Поселення «РАсвет», Донецька обл.

Березові візирунки на сосновому фоні

За окном берёзки
В праздничном наряде,
Ветерок колышет
Солнечные пряди.
Опадут листочки,
Лягут покрывалом
И укроют землю
Лёгким одеялом.
А весна настанет –
Вновь висят серёжки,
Ветви украшают, 
Как и платье брошки.

Л. Каваляка
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Міні-теплички на підвіконні
Здрастуйте, дорогі друзі. Цього літа ми 

з дружиною та дітьми нарешті перейшли 
на вегетаріанство. Заздалегідь не спла-
нувавши такий рішучий крок, запасів 
овочів та фруктів на зиму, не розрахува-
ли. І я згадав, як, живучи у Сибіру, ми 
з Мамою вирощували на підвіконні в 
ящиках огірки, помідори, цибулю, зе-
лень. Так мені прийшло на думку обла-
штувати міні-теплички на підвіконні. 

Керуючись простою приказкою «ви-
користовуй те, що під рукою, і не шукай 
собі інше», взяв я пластикові ящики з-під 
фруктів, які завжди можна вдосталь на-
брати на ринках. У таких ящиках по кутах 
проходять трубки з отворами у верхній 
частині, які дозволяють ставити їх один 
на одного. У ці отвори я вставив трубки з 
пластику (можна дуги з дроту), на які за-
кріпив: фітолампи з відбивачем, ємність 
з водою для крапельного поливу, а також 
надягнув на них балахон з агроволокна.

Під ящиками для обігріву вирішив 
використовувати стрічку інфрачервоної 
теплої підлоги, яку поклав на 
відбивач (його клеять за бата-
реями для заощадження те-
пла). У сам ящик простелив на 
дно для гідроізоляції звичай-
ний сміттєвий пакет і для дре-
нажу на дно сухі, вирізані за 
розміром ящика порожнисті 
стовбури рогозу та кукурудзи. 
Хочу, однак, зауважити, що 
при використанні крапельної 
стрічки в поєднанні з 
теплою підлогою не-
обхідність у дренажу 
відпадає, оскільки 
волога в ґрунт над-
ходить рівномірно, а 
не накопичується на 
дні та не призводить 
до закисання ґрунту. 
Тепла підлога, у свою 
чергу, підігріває зем-
лю знизу, і волога ви-
паровується знизу вгору.

Ґрунт я взяв з нашої теплої грядки, з 
великим вмістом біогумусу та каліфор-
нійськими хробаками. В землю встромив 
термометр для вимірювання температу-
ри. Для керування вмиканням фітолампи 
та теплої підлоги використав двозонове, 
програмоване реле часу.

Таким чином, ми отримуємо ідеальні 
умови для росту рослин з можливістю за-
дати вологість, освітлення та температу-
ру зі зміною по днях. Максимальна тем-
пература, що видається, — 35 градусів. 
Витрати електроенергії: фітолампа — 18 
w, тепла підлога — 20 w. При цьому вони 
періодично вмикаються та вимикаються. 
Більшість матеріалів придбав у Епіцент-
рі, відбивач вирізав з оцинкованої бляхи, 
пластикові водопровідні труби, що були у 

використанні, спаяв. Така тепличка на 2 
ящики обійшлася мені в 250 грн.

Трохи розповім про лампи. У першій 
тепличці я використовував люмінесцент-
ну лампу OSRAM L18W/77 FLORA, коштує 
вона 75 грн., до неї ще купив електронний 
баласт за 35 грн. Спектр випромінювання 
у таких ламп не ідеальний, а споживання 
струму високе, та й ціна не мала.

Покопавшись трохи в інтернеті, я зміг 
знайти кілька схем світлодіодних ламп. 
Собівартість такої лампи в 3-4 рази де-
шевша, споживає від 3 до 9 w. І довжину 
хвилі випромінювання світлодіодів мож-
на не просто ідеально підібрати, а й ре-
гулювати для різних фаз росту рослин. Є 
спеціальні світлодіоди для досвічування 
рослин з довжинами хвиль 440-447 нм, 445-
450 нм і 655-660 нм, які саме потрапляють 
у максимуми, необхідні для росту (див. 
мал.).

Ще слід знати, що червоне світло по-
трібне в основному дорослій рослині для 
цвітіння та формування плодів. Синє світ-

ло необхідне 
для розвитку 
зеленої маси 
та кореневої 
системи. Коли 
рослині вис-
тачає синього 
світла, вона 
перестає тяг-
тися вгору, сте-
бло потовщу-
ється, а листя 
стає ширшим 
та більшим. 

Що стосується інших колір-
них складових сонячного 
світла, то рослині їх потрібно 
дуже мало і досить того, що 
потрапить через вікно. Існу-
ють цілі таблиці, в яких вка-
зано, скільки нанометрів і в 
якій фазі росту необхідно пев-
ній рослині. Наприклад, огір-

кам у період вегетації потрібний також 
зелений колір. Вивчивши все докладно, я 
замовив запчастини з Китаю. 

Буду експериментувати, яке освітлен-
ня дасть кращі результати.

Хочу додати: розсада росте інтенсивно, 
міцна і не витягується. Додаю в ємність 
для крапельного поливу біопрепарати 
ЕМ-А, Азотофіт тощо. Догляду за такою 
тепличкою набагато менше, ніж навіть за 
квітковим вазоном.

Бажаю вам гарних врожаїв!
З любов'ю

Сєрєбряний Олександр, 
організатор Клубу ОЗ, смт. Попільня

тел.: 096-299-29-17, 
е-mail: alex.silver.cluboz@gmail.com

Свій біогумус – це  просто!
Для багатьох сімей проблема пере-

робки органічних (кухонних) відходів 
має просте рішення – компостування і 
вермикомпостування (компостування з 
допомогою компостних хробачків).

Компостування дуже легко робить-
ся в приватному будинку: там до зем-
лі недалечко, і винести  
органіку на компостну 
купу або прямо на гряд-
ки – ніяких  проблем. В 
місті складніше. Хоч 
деякі ентузіасти і при-
мудряються це зроби-
ти, але встають дуже 
серйозні перешкоди: 
вага, вологість і запах. 
Я добираюсь до дачі 
двома маршрутками… 
Тому доставка туди сві-
жих відходів – для мене   
просто нереальна задача. 

У себе вдома я збираю всю  органіку  у  
ЕМ-компостер. На заповнення 15-літро-
вого відра йде приблизно тиждень. По-
тім цей компостер відправляється в 
підвал на докомпостування і годівлю 
хробачків, а звідти повертається дру-
гий, вже пустий. Такий собі «кругово-
рот органіки» в нашій квартирі. Якщо 
органічні відходи пробули в ЕМ-ком-
постері два тижні і більше, їх можна 
викласти в ящики, і там компост буде 
«доходити». Щоб уся маса не закисала, 
я перекладаю її прошарками для досту-
пу повітря (папером, опалим листям, сі-
ном тощо). За деякий час маса підсихає, 
а мікроорганізми доробляють свою дію, 
і Ви отримуєте компост, який набагато 
простіше транспортується.

Але насправді я цим не обмежилась і 
підключила до справи хробачків. Отже, 
вермикомпостування.

В підвалі  у нас проходять труби 
теплотраси, і температура тримаєть-
ся приблизно +16-18°С. Моя маленька 
вермиферма складається з 4-6 звичай-
нісіньких пластикових ящичків, де 
вдень і вночі, без 
вихідних і відпу-
сток працюють 
мої маленькі по-
мічники. Зробити 
таку вермифер-
мочку можна по-
різному. Я вирі-
шила навіть при 
її облаштуванні 
використати прин-
ципи пермакуль-
тури: створення 
інтенсивних сис-
тем на малих пло-
щах, взаємозв’язок  елементів системи, 
повторне використання ресурсів, таких 
як викинуті пластикові ящики і мішки. 

Якщо по кроках, то: береться зви-
чайний пластиковий ящик (при мож-
ливості вибору перевагу треба надати  
ящику з високими бортами), просте-
ляється мішком «з-під цукру» (він до-
зволяє потрапляти повітрю і відводити 
зайву вологу, але утримує субстрат і 

хробачків). Мішок 
я навіть не обрі-
заю (мінімізація 
праці), а вільними 
краями накриваю 
субстрат для змен-
шення випарову-
вання і захисту 
від мух. 

Субстрат (під-
готовлену їжу) я 
кладу обов’язково 
тільки на одну 
половину ящика. 

Це дозволяє хробачкам «перебирати 
харчами» і не отруїтись непідходящою 
їжею. Хоча кожен раз стараюсь догоди-
ти своїм улюбленцям  – слідкую за кис-
лотністю (pH=6-7), вологістю (щоб не те-
кло, але і не було сухе), по можливості 
докладаю «щось смачненьке»: кавун, 
заварку з чаю, свіжу зелень… Зазвичай 
раціон складаю так: проферменто-
вані відходи, крейда для розкис-
лення, подрібнена макулатура.  В 
принципі, цього може бути і до-
статньо, але я додаю ще по мож-
ливості «для смаку» кінський пе-
регній (у нас недалеко іподром), 
сіно, зібране під час викошування 
навколобудинкових газонів, сухе 
листя, врятоване від викидання в 
смітниковий контейнер двірника-
ми, «свіжанинку» – підпсуті фрук-
ти, зелень і овочі з найближчого 
кіоску… Якщо у Вас інші можли-
вості – то 
і додава-
ти можна 
інше.

О т ж е , 

спочатку накладаю суб-
страт на одну половину 
шаром приблизно 5-10 
см. Поруч (обов’язково 
поруч!!! – щоб вони 
мали вільний вибір) 
кладу субстрат з ящи-
ка-попередника з хро-
бачками, присипаю 
зверху шаром готово-
го біогумусу (cпочатку 

можна землею) – від мух. Потім слід-
кую за тим, як хробачки себе ведуть: чи 
їдять, чи задоволені. Якщо все добре і 

їжа поїдається – докладаю ще шаром 
по 5-10 см, намагаючись не закрити всю 
поверхню. Коли перша половина ящика 
заповнюється, переходжу на другу. Для 
розділу двох половинок ящика я вико-
ристовую сітку з ячейками, які дозво-
ляють хробачкам вільно пролазити, або 
взагалі нічого не використовую. Коли 
заповнюється друга половинка – з пер-
шої, як правило, без перешкод можна 
вже відібрати біогумус. При потребі, 
наприклад в кімнатні квіти, його мож-
на просіяти, а на дачу я забираю разом з 
«недоїденими» більш крупними часточ-
ками – це буде додаткова їжа для мікро-
організмів.

Цю систему утримання хробачків я 
умовно назвала «системою двох поло-
винок». Сподіваюсь, що малюночок до-
зволить повністю зрозуміти її.

«Систему двох половинок» я раджу 
використовувати і в садових вермиком-
постерах, про що писала в своїй методи-
чці «Ангели землі».

Дехто з людей гидують: «Фу! Це ж 
хробаки…». І абсолютно даремно! Ду-
маю, що це просто від невігластва. Бо, 
познайомившись трошки ближче, не-
можливо не полюбити цих справжніх 

«ангелів землі». Всі з нас чули про ані-
малотерапію (це коли люди лікують-
ся спілкуванням з тваринами). Так от 
спілкування з хробачками прирів-
нюється до плавання в басейні з 
дельфінами… А в мене завжди (пе-
ревірено неодноразово) покращу-
ється настрій після відвідин моєї 
вермифермочки. І це не дивно, бо 
хробачки мають не одне, а цілих п’ять 
сердець, а отже, і люблять нас вп’ятеро 
більше…

Успіхів Вам і хорошого настрою!

Тетяна Чучко
організатор Клубу ОЗ, м. Львів

Пропоную вам до-
машнє сортове на-
сіння, вирощене в 
смт. Попільні чудо-
вою, доброю жінкою 
— бабою Любою. На-
сіння її справді уні-
кальне, оскільки вона 
вирощує його вже понад п'ять років з 
любов'ю, без застосування будь-яких, навіть 
біологічних препаратів, практикує змішане 
саджання, використовує настої трав (час-
нику, перцю, полину та ін.), висаджує росли-
ни, що відлякують паразитів. 

Цього року ми з дружиною та багато чле-
нів Клубу висаджували це насіння — всі зали-
шилися дуже задоволені. Незважаючи на  по-
суху, яка була у нас цієї весни, вся розсада до-
бре зійшла, була міцною та здоровою. Вирі-
шив я поекспериментувати: посадив у ло-
ток 250 помідорів — зійшли всі 250 штук. 

Минулої зими ми домовилися з нею про 
співпрацю й тепер пропонуємо насіння в Клу-
бі ОЗ. Розфасовуємо його в пакетики — ма-
ленькі та великі. Кількість насіння в пакети-
ку в кілька разів більша, ніж зазвичай пропо-
нують у продажу. Наприклад, насіння капус-
ти в маленькому пакетику 700 шт., а у вели-
кому 1500 шт. Моркви також немає потре-
би купувати кілька пакетиків. Ось список.

Огірки: Ніжинські, Конкурент. Помідори: 
Балконне диво, Кобзар (сливки для консерва-
ції), Лимонні великі та маленькі й суміш. Ка-
пуста: Харківська (пізня), Золотий гектар 
(рання), Білосніжка (середньо-пізня). Цибуля: 
Халцедон, Порей. Морква: Шантане. Буряк: 
Бордо. Перець болгарський червоний і жов-
тий товстостінний. Салат: Одеський куче-
рявий. Петрушка листова. Кріп. Фенхель ба-
гаторічний. Базилік. Диня рання. Гарбуз: Гру-
ша (солодкий). Щавель. Часник-сіянець. Роз-
торопша. Боби американські (коричневі). 
Соя. Амарант: Харківський-1, Орхідея. Квіти: 
календула, ехінацея, троянда китайська, 
чорнобривці. 

Вартість насіння огірків і капусти: ма-
ленький пакетик — 4 грн., великий — 8 грн.

Вартість решти насіння: маленький па-
кетик — 3 грн., великий — 6 грн.

Кілька слів про часник-сіянець. У баби 
Люби він росте по всьому городу — відлякує 
шкідників та захищає від хвороб. А восени 
вона збирає його та закриває в банки, щоб 
навесні робити екстракти з трав. У перший 
рік часник дає цільну головку без зубків, з ве-
ликою кількістю зелені, а на другий — вихо-
дить звичайна велика головка.

Відправляємо ми насіння Укрпоштою та 
Новою Поштою, оплатити можна на карт-
ку ПриватБанку. Пишіть, телефонуйте.

Усього найкращого!

насіння від баби Люби!
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Про довголіття та здоров'я (за семінаром Б.А. Бублика)

Б.А. Бублик:
Якось мені пощастило познайоми-

тися з надзвичайною людиною – акаде-
міком Одеської регіональної академії 
наук Миколою Григоровичем Друзья-
ком. Цей чоловік зробив неймовірне – він 
розкрив один з найважливіших секретів 
довголіття, про який докладно написав у 
своїй книзі «Как продлить быстротечную 
жизнь».

У чому полягає його відкриття? Він 
узяв усіх людей на планеті, включаючи 
спортсменів, «моржів», бігунів, «голоду-
вальників», сироїдів, вегетаріанців, ве-
ганів, і виділив ті райони, де найбільше 
довгожителів. Ось ці райони:

1. Талишські гори (Азербайджан).
2. Долина Хунза в Пакистані. 
3. Долина Вількабамба в Андах (Еква-

дор).
4. Якутія.
5. Компактні осередки:
a) північний схил Ельбрусу (Кабарди-

но-Балкарія);
b) схили Кодорського хребта (Абхазія);
c) верхів'я Куми (Дагестан);
d) югославський «оазис столітніх» – 

село Банчичі;
e) коралові острови Полінезії.

Потім Микола Григорович почав шу-
кати специфічні фактори довголіття, які 
збігалися б у всіх районах. 

Вирішальним фактором виявила-
ся — МІСЦЕВА ВОДА!

М.Г. Друзьяк – єдиний, хто порівняв 
місцеву воду в районах довгожительст-
ва з водою в інших районах! Головний 
підсумок 14-річного дослідження міс-
цевої води: у всіх районах довгожи-
тельства вода м'яка – 8...20 мг/л Са! У 
крові довгожителів – близько 50 мг/л 
Са. А у тих, хто живе 70–75 років, у 
крові – до 125 мг/л Са. 

М.Г. Друзьяк досліджував, як змі-
нюється вміст кальцію в річковій воді. 
Наприклад, річка Кума в Дагестані. У її 
верхів'ях, у горах – район довгожителів. 

З пенсіонерів – 9% тих, кому вже 
за 90 (кожен десятий). Поки Кума 
спускається і вирівнюється, при-
ходячи на рівнину, вміст кальцію 
піднімається з 10 мг/л до 190 мг/л, 
і кількість довгожителів серед 
пенсіонерів у цих районах падає 
до 1%. Знижується і якість життя: 
наприклад, у більшості рівнинних 
полтавських чоловіків дітородна 
функція згасає в 50-60 років, а у та-
лишських довгожителів – у 100-110 
років. 

Якось перед семінаром у Луган-
ську я пройшовся по супермаркету, 
шукав воду, в якій кальцію буде до 
20 мг/л. І як Ви думаєте, яка вода 
відповідала цьому показнику? Не 
«Нарзан», не «Єсентуки», в яких 

кальцію 150 мг/л, не «Трускавецька» та 
«Миргородська», де 40-150 мг/л, а місце-
ва вода в бутлях «Голубой ключ» – в ній 
18 мг/л Са. Так що в Луганську, в регіоні, 
серед заводів і шахт, є вода, яку можна 
пити та на якій можна готувати! 

Я багато проїхав міст в Україні і тіль-
ки у двох місцях у магазинах бачив хо-
рошу воду – «Роганську» (7 мг/л) і «Свя-
тогірську» (до 10 мг/л). Цю воду можна 
пити, якщо хочете довго жити! І не про-
сто довго жити, адже довгожителі в рай-
онах довгожительства – це не просто ті, 
хто дожив до 150 років, а ті, хто до 150 
зберіг довге, активне, повноцінне життя. 

Ще є вода «Старий Миргород» (у 
5-літрових бутлях), в якій кальцію 2-5 
мг/л, і 
«Сорочин-
ська» – 4-6 
мг/л. Але 
ці води 
р о б л я т ь 
ш т у ч н о : 
с п о ч а т к у 
на основі 
реакції ос-
мосу з них 
витягують 
усе, а по-
тім начи-
няють не-
обхідними 
елемента-
ми, вже без 
кальцію.

За лі-
цензією Миколи Григоровича Друзья-
ка виробляється дуже хороша вода 
«Ніколінська». Крім того що з води не-
обхідно видалити кальцій, в ній мають 
бути присутні калій, магній, потрібна 
доза сульфатів. В Одесі, Херсоні, Мико-
лаєві (на півдні України) «Ніколінську» 
воду продають у магазинах, супермарке-
тах. 

Її склад:

Калій (К+) 115 мг/л

Магній (Мg+) 24 мг/л
Сульфат-аніон 
(SО4–)

238 мг/л

Загальна 
мінералізація

377 мг/л

рН 6,5 (слабокисла)

Ті, хто п'є воду «Ніколінська», одужу-
ють від гіпертонії, ішемічної хвороби, 
подагри, остеохондрозу. Внаслідок 
розрідження крові зникають варикозні 
розширення вен та геморой. Нирки 
«Ніколінська» очищує ефективніше, ніж 
трускавецька «Нафтуся». А за здатністю 
розчиняти камені жовчного міхура 
цій воді просто немає рівних. 

Щоб отримати воду без кальцію, 
можна заморозити її в пляшці. Кри-
стали води не обростають «чужими» 
молекулами – лід у калюжах завжди 
чистий! Потрібно вчасно вийняти пляш-
ку з морозилки і злити не заморожену 
«брудну» воду. А якщо пляшку обдати 
гарячою водою, то зіллється і частина 
важкої води, кристали якої утворюють-
ся при 3,8°С і скупчуються на внутріш-
ній поверхні пляшки. 

Тепер про їжу
Найстрашніша їжа за кількістю каль-

цію – це солона риба з кістками (кіль-
ка, мойва, хамса та інші). Слідом ідуть 

рибні консерви (бички, 
шпроти, кілька в томаті), 
потім тверді сири, мо-
лочнокислий сир і вся 
молочна продукція. 

Молоко коров'яче 
– надзвичайно багате 
кальцієм. Комусь при-
пало до смаку коров'яче 
молоко, і він здійснив 
історичний гріх – скинув 
більшу частину людства 
в норму життя 70 років. 
При тому, що біологічна 
норма – 170 років. 

У чому шкода 
коров'ячого молока? 
Дитинча корови подвоює 
вагу за 1,5 місяці. А дити-
на – за 5 місяців. Телиця 

стає нетіллю після 1,5 років. А жінка го-
това стати матір'ю біологічно в середнь-
ому в 15 років. У корови завдання – за 1,5 
місяця запустити потужний процес ут-
ворення скелета і росту тканин у теляти. 
У ньому за 2 місяці має закластися осно-
ва всього. А людина закінчує рости в се-
редньому у 18–20 років. Корові потрібен 
був вибуховий інструмент, і вона його 
отримала – молоко. Нам, людям, треба 

щось повільне. А ми увірвалися туди, 
куди нас не просили. 

Винятком з молочних продуктів 
може бути сметана та вершкове масло.

Тільки не ставайте ригористом, їжте 
за своїм смаком. Якщо раптом сильно 
захотілося ряжанки – не відмовляй-
те собі в цьому. Просто зменшуйте 
кількість молочних продуктів по 
можливості. У японців м'ясо та мо-
локо – це продукти-ласощі, і тому 
серед них багато довгожителів. 

Побоюватися того, що в організ-
мі не вистачатиме кальцію, не 
потрібно: у всьому, що ми їмо, до-
статньо кальцію. Просто додаткові 
ударні порції необхідно виключи-
ти.

Після того як ми з Курдюмо-
вим відмовилися від молочних 
продуктів, ми за 2 місяці ста-
ли «козаками». Микола Іванович 
«виліз» з остеопорозу і тепер ка-
тається на велосипеді, пірнає, обидва ми 
ведемо активний спосіб життя.

Другий специфічний фактор дов-
голіття – КИСЛА КРОВ!

Показник нейтральної кислотно-
сті рН = 7,2. У довгожителів рН крові – 
6,9...7,0 (кисла). А сучасна медична нор-
ма кислотності (встановлена просто за 
фактом) рН ≈ 7,35...7,45 (лужна). 

У чому біда лужної крові в поєднанні 
з кальцієм?

У лужному середовищі солі каль-
цію випадають в осад. У такій крові 
гідрокарбонати кам'яніють, перетворю-
ються на вапняк, а в судинах і нирках 
ростуть «сталактити» (те, що в печерах 

багато хто бачив). Разом з карбонатом 
кристалізуються і фосфат кальцію, і 
урат кальцію (сіль сечової кислоти), і ок-
салат кальцію (сіль щавлевої кислоти). 
Кров забивається пластівцями і пласти-
нами, стає нетекучою, густою, і «сміття» 

осідає в судинах 
та органах. Деякі 
органи чекають, 
коли кров принесе 
кальцій, а він дав-
но осів у судинах 
і вже не доходить. 
Така кров, коли 
притікає до ор-
ганів, ще й всмок-
тує кальцій за за-
коном осмосу.

У кислому се-
редовищі солі 
кальцію розчи-
няються. Кисла 
кров з розчином 

Са залишається рідкою, текучою, прони-
кає в дрібні судини та доносить кальцій 
органам, які його потребують. Зайвий 
кальцій виводиться нирками.

Тепер стають зрозумілішими причи-
ни багатьох хвороб! 

Кров різниться не тільки кислотніс-
тю, але і здатністю живити всі органи 
людського тіла. Текуча кисла кров з 
помірним вмістом кальцію забезпечує 
всім органам довге життя. Лужна кров 
з пластівцями виводить органи один за 
одним з ладу.

Тепер ми з Курдюмовим дотримуємо-
ся таких необтяжливих правил:

• відмова від солоної риби з кістками 

і рибних консервів;
• відмова від молочних продуктів 

(крім сметани та масла);
• вживання білкової їжі вприкуску 

з чим-небудь кислим: квашеною капу-
стою, кетчупом тощо. Можна запивати 
розсолом.

Крім того, Курдюмов п'є (до 1,5 л на 
день) воду без Са з додавання K і Mg, 
підкислену лимоном (1 шт. на день), і 
заїдає її медом. А я п'ю воду «Роганська» 
з яблучним оцтом (4 ст. ложки на літр) 
і медом. 

Те, що я розповідаю, не має медич-
ного характеру! Нічого з вами не ста-
неться, якщо ви на місяць-два на це пе-
рейдете. Якщо не відчуєте себе легше 
– киньте: значить, вам це не треба; якщо 
покращиться самопочуття – продовжуй-
те. Тільки не треба сліпо копіювати, слу-
хайте свій організм! Вибирайте по собі 
спосіб підкислення та міру строгості у 
зниженні вмісту кальцію в їжі.

Усього найкращого та міцного вам 
здоров'я!

Фото: Б. Бублик з М. Курдюмовим 
у горах у гарячому джерелі (листопад 
2013).

Статтю підготувала Ольга Купрашвілі
за матеріалами семінару Б.А. Бублика 

«Про здоров'я і довголіття» в Луганську

Микола Григорович 
Друзьяк

Ми з Курдюмовим у горах у гарячому 
джерелі (листопад 2013)

Здрастуйте, дорогі читачі! Хочемо 
розповісти про наш досвід саджання 
змішаного городу, який ми вирости-
ли цього року. Перше, що ми зробили 
(нам довелося, бо ділянка ніколи не об-
роблялася), — зорали мотокультивато-
ром ділянку під город 1,5 сотки, розта-
шовану в 30 метрах від річки. На місці 
майбутнього городу росли пижмо, пи-
рій, виткі рослини та трохи очерету. На 
городі ми посадили: картоплю, цибу-

лю, ка-
бачки, 
горох, 

редиску, огірки, помідори, капу-
сту, перець, соняшники, кукуруд-
зу, салат, зелень. Рослини були 
посаджені упереміш у вигляді не-
великих острівців і замульчовані 
соломою. Полив був помірний, але 
регулярний — не рідше, ніж раз на 
три дні, здійснювався вручну. До-
свід виявився позитивним, ми за-
доволені. Колорадського жука не 
було. Попелиця була, але рослини 
не були сильно вражені (думає-
мо, що через сусідство з іншими 
городніми рослинами). Крім того, 

Даша зробила будиночки з кори та сіна 
для приваблення сонечок, що харчу-
ються попелицею (досвід описаний 
австрійським фермером Зеппом Холь-
цером). Шпалери для огірків, зроблені 
з очерету, допомагали огіркам витися, 
тим самим заощаджуючи місце та за-
хищаючи сусідні рослини від вітру та 
сонця.

Крім того, наш змішаний город ви-

глядає, немов яскрава клумба. Всі ро-
слини цвітуть і плодоносять у різний 
час, і там завжди можна щось з'їсти, бо 
хімічних добрив ми не використовува-
ли.

Сім'я Єгорових
поселення Родових помість «Росток» 

(Ростовська обл.)

Город, немов яскрава клумба!
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Оголошення чК

РІПА — НАЗЕМНЕ СОНЕЧКО
У зимовий час питання підтриман-

ня свого доброго самопочуття най-
більш актуальне для багатьох людей. 
Сьогодні модно або прийнято вважати, 
що необхідні організму вітаміни та 
сили потрібно шукати в якихось при-
везених імпортних фруктах, продук-
тах, в якихось особливих або дорогих 
препаратах і т.д. Але переконати лю-
дей у цьому стало можливим через по-
вну втрату знань про свої власні про-
дукти та їхнє значення для людини.

Не вітамінів насправді не вистачає, 
а сонячної енергії, в тому числі соняч-
ного тепла. Не треба намагатися люди-
ні в зимовий період чимось стимулю-
вати свій організм та підбадьорювати 
його якимись напоями або продуктами 
(маються на увазі сучасні продукти-
стимулятори, препарати та ін.). Зга-
дайте руську кухню. Був овоч на Русі, 
який замінював інші всі продукти ці-
лющістю та енергіями своїми велики-
ми. Овоч цей — ріпа.

Енергія Сонця в продукті цьому на-
стільки велика, що її вистачає для ор-
ганізму, і в поєднанні ріпи з іншими 
продуктами організм отримує всі не-
обхідні енергії. А якщо ж ріпу не їсти, 
то як не намагайтеся урізноманітнити 
свій стіл, але сонячної енергії достат-
ньо ви не отримаєте. Звідси відчуття 
та помилкова думка, що не вистачає в 
організмі віта-
мінів.

Для дітей: 
парте моркву 
та ріпу, ріжте 
ї х  б а ж а н о 
дерев'яним но-
жем, потім су-
шіть у росій-
ській печі або 
в духовці та ді-
тям своїм да-
в а й т е .  П р о -
дукт такий буде насичувати дитячий 
організм усім необхідним, бо дитина в 
радості живе, й енергія радості, зу-
стрівшись з енергією ріпи та моркви, 
дасть третю енергію — бажання жити, 
енергію Вічності. Такі діти будуть 
менше хворіти або зовсім хворіти не 
будуть, тіла їх стануть міцні, кістки — 
гнучкі, а не ламкі, кров, наповнена 
енергією сонця, зможе підтримувати 
організм у достатньому тонусі, тобто 
дитина така здоровою буде.

Ріпа — дивовижний та унікальний 
продукт харчування людини в його по-
вному космічному сенсі (тобто фізич-
ного тіла та невидимого тонкого тіла).

Ріпа має жовтуватий колір: вона 

хоч і в землі росте, але живиться сон-
цем через Матінку-землю. Земля — 
дивовижний живий організм. Її не 
треба вивчати або шукати якісь се-
крети — її треба любити, 
як люблять своїх матерів. 
Тоді і Сонце насититься від 
вас найцілющішою енергі-
єю, тобто Любов'ю. Сонце, у 
свою чергу, Землю обігріє та 
світлом освітить найдобрі-
шим, найцілющишим — тоді 
і ріпа отримає сонячну енер-
гію із землі найжиттєздатні-
шу, найчистішу, найніжні-
шу. Звичайно, всі овочі зале-
жать від цього, але ми гово-
римо конкретно про ріпу.

Шкірку ріпи зчищають. 
Насправді в ній знаходяться 
дивовижні за силою своєю 
енергії – сьогодні їх називають «аміно-
кислоти», «вітаміни». Там міститься 
притаманна тільки ріпі енергія з на-
звою «костус». Саме ця енергія є буді-
вельним матеріалом для тонкого неви-
димого тіла людини – саме людини, а 
не біологічного робота. Тому людина 
з божественними енергіями інтуїтив-
но тягнеться до цього продукту.

Яка унікальна, благосна, омоло-
джуюча дія ріпи на суглоби люди-
ни! Такого впливу не має жоден про-

дукт. 
Зв'язок русь-

кого народу з рі-
пою простежу-
ється навіть у 
казках.  Посадив 
дід ріпу. Ріпа ви-
р о с л а  в е л и к а -
превелика, така 
велика, що її не 

могли витягну-
ти з землі. І на-
віть  тварини 
допомагали. І 
коли поклика-
л и  м и ш к у  –  
р іпу  вдалося 
витягнути. 
Чому така ува-
га і ставлення 
всіх, що живуть 
в будинку, саме до ріпи? А саме тому, 
що ріпа –  унікальний продукт: вона 
може наситити будь-яку живу енергію, 
бо має такі якості.

Можна сказати так: як Сонце важ-
ливе для Землі, так ріпа важлива 

для Людини –  вона обігріє її та 
дасть світло життю.

Ріпа допомагає організму зали-
шатися молодим. Вона дає йому те 

мастило, яке не-
обхідне для су-
глобів тіла. Та-
нець навприсядки 
та вживання ріпи 
дозволяли колін-
ним суглобам пе-
ребувати в здоро-
вому стані, і на-
віть у глибокій 
старості суглоби 
не боліли, бо ріпа 
їх живила.

Ріпу можна па-
рити та потім су-
шити –  в такому 
вигляді вона дов-

го зберігається та не втрачає своїх 
якостей.

Ріпа посилює серце  набагато 
сильніше, ніж курага та родзинки. 
Гарнаші багато вживали ріпи та морк-
ви –  ці два продукти підсилюють зір.

Величезну корисність ріпи ваші 
вчені знають, але говорити про це за-
боронено, тому що повернення до сво-
їх продуктів –  це повернення до самих 
себе, іншими словами,  це повернення 
божественних енергій.

Дамо таку пораду: якщо відчули 
слабкість тіла й духу –  протягом 
одного-двох тижнів (не більше) 
харчуйтеся ріпою та морквою, ви-
рощеними вами (овочі краще пари-
ти), і пийте джерельну воду.

Темні жерці зберігали в глибокій 
таємниці, яке найважливіше значення 
в житті людини мають продукти хар-
чування. Найголовніший секрет: яка 

енергія їх вирощувала –  
таку енергію мають і самі 
продукти.

Русичі з глибоким розу-
мінням зберігали найбільші 
знання своїх предків –  ве-
друсів. Енергія Любові ви-
рощувала продукти у руси-
чів, а енергія така жила в їх-
ніх щасливих сім'ях в родо-
вих помістях.

Харчуватися потрібно, як 
дихати. Так вдихайте в себе 
Любов, а видихайте Радість!

 
З книги О. Саврасова «Культ-УРА и 

оккультизм. Быль Руси». 
www.первоистоки.рф

Капуста-пелюстка

(швидко, смачно та  корисно!)
Ця надзвичайно смачна закуска готується 

дуже швидко й чудово поєднується з будь-
яким гарніром. Особливо актуальна в зимо-
вий час.

Нам знадобиться на 2 трилітрові банки: 5 
кг капусти, 300 гр. моркви, 4 зубки часнику, 
мелений чорний перець за смаком, 100 мл со-

няшникової олії. Для 
розсолу: 3 л води, 200 
гр. солі, 300 гр. цукру, 

300 мл оцту (9%).
Спочатку готуємо розсіл. У киплячу воду 

додаємо сіль, цукор, даємо трохи покипіти та 
охолоджуємо до кімнатної температури. По-
тім вливаємо оцет. Капусту ріжемо такими 
шматочками, щоб увійшли в банку. Моркву 
тремо на крупній тертці. Часник ріжемо на 
великі шматочки. Кладемо в банку шар ка-
пусти, потім присипаємо морквою, кладемо 
2-3 шматочки часнику та злегка притрушує-
мо перцем. І так до верху банки. Після цього 
вливаємо 50 гр. соняшникової олії в кожну 
банку та заливаємо розсолом. Залишаємо 
при кімнатній температурі на 2-3 дні. Банки 
повинні бути відкритими, або можна накри-
ти їх подвійним шаром марлі. Коли капуста 
буде готова (треба пробувати) ставимо банки 
в холод.

Олена Талалаєва
консультант Клубу ОЗ, м. Луганськ

Гарбузові 
котлетки

Інгредієнти: 500 гр. натертого гарбу-
за; 100 гр. нутового борошна (якщо не-
має, можна використовувати пшенич-
не); 4 ст. ложки меленого лляного насін-
ня; 2 ст. ложки натертого імбиру; 2 ч. 
ложки гарам масали (або інших спецій); 
сіль і перець за смаком.

Змішуємо лляне насіння з 8 столови-
ми ложками гарячої води й відставляє-
мо вбік. Очищуємо гарбуз, нарізаємо ве-
ликими шматками й натираємо на терт-
ці. Потім дрібно натираємо імбир та до-
даємо до гарбуза. В іншій мисці змішує-
мо борошно зі спеціями. Додаємо лляну 
суміш та змішуємо масу руками. 

Формуємо невеликі котлети та сма-
жимо на розігрітій пательні близько 5 
хвилин з кожного боку до золотисто-ко-
ричневої скоринки.

Подавати можна з томатним соусом, 
кетчупом або будь-яким іншим соусом 
за смаком.

На здоров'я!
Марина Билик

поселення «Долина Джерел»
www.facebook.com/Vilna.Karma

Жорнове цільнозернове борошно
В Родовому поселен-

ні «Сила Роду», що на 
Київщині, ми налагоди-
ли невеличке виробни-
цтво цільномолотого 
борошна із органічного 
та звичайного зерна на 

кам’яних жорнах. Органічне зерно купуємо 
у виробника органічної продукції ПП «Аг-
роекологія» в Полтавській області, господа-
ря Антонця С.С. Він вже понад 30 років об-
робляє поля за органічними технологіями, 
які відновлюють Землю. Підприємство має 
сертифікат від Organic Standart, який за-
свідчує   органічний метод господарюван-
ня, а відповідно, і якість продукції. 

Отже, пропонуємо вам жорнове цільно-
молоте борошно: 

– пшеничне органічне – 12 грн./кг;
– житнє органічне – 13 грн./кг;
– пшеничне звичайне – 7 грн./кг.
А також:
– пшеницю органічну для пророщування 

– 10 грн./кг.
Можлива доставка по всій Україні Но-

вою Поштою. Перевезення оплачує поку-
пець.

Контакти для замовлень:
тел.: (095) 894-62-41 або (097) 794-56-43;
e-mail: Ladomir13@ukr.net

З Любов’ю, 
Ладомир та Ладомира

екологічно чиста ріпа
Здрастуйте, друзі!
Член нашого Клубу в 

Нікополі пропонує на про-
даж екологічно чисту ріпу, 
вирощену без хім. обробок.

Ціна залежить від кіль-
кості кг:

100 кг – 1000 кг — 3,00 грн./кг;
понад 1000 кг — 2,50 грн./кг.
При замовленні розповімо кілька рецеп-

тів приготування цього корисного продукту.
З повагою,

Валентина ІIванівна Ляшенко
Клуб ОЗ, м. Нікополь

тел.: (097) 493-05-20
e-mail: alekseevka-oz@ukr.net

Органічна гречка
Доброго дня, од-

ноклубники!
Хочу запропону-

вати органічну греч-
ку, яку виростив 
член нашого Клубу. 
Біла, чиста і дуже 

смачна!
Оптова ціна – 15 грн./кг (від 20 кг).
Доставка Новою Поштою. Хто ба-

жає, звертайтесь за тел.: (098) 278-42-76.

 Надія Федотова,
організатор Клубу ОЗ, м. Бар 

Вінницької області

Купив чоловік собі новий будинок – 
великий, красивий – і сад з фруктовими 
деревами біля будинку. А поруч у ста-
ренькому будиночку жив заздрісний су-
сід, який постійно намагався зіпсувати 
йому настрій: то сміття під ворота 
підкине, то ще яку гидоту накоїть.

Одного разу прокинувся чоловік у 
гарному настрої, вийшов на ґанок, а 
там – відро з помиями. Чоловік узяв від-
ро, помиї вилив, відро вичистив до блис-
ку, назбирав у нього найбільших, сти-
глих і смачних яблук і пішов до сусіда. 
Сусід, почувши стукіт у двері, зловтіш-
но подумав: «Нарешті я дістав його!». 
Відчинив двері в надії на скандал, а чоло-
вік простягнув йому відро з яблуками і 
сказав:

– Хто чим багатий, той тим і ді-
литься!

Дачні історії
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Э к о п о б у т

Травоплетіння. Відродження ремесла

Э к о п о б у т

«Природа – це джерело живої дум-
ки», – писав Сухомлинський, коли бачив, 
як у душах дітей спалахує вогник творчо-
го натхнення при 
контакті з Живою 
Природою. Хто хоч 
раз відчував Ду-
ш е ю  б е з м е ж н у 
Красоту Творця, 
яка втілена в його 
живих думках, на 
Землі та поза нею, 
той по Образу Його 
і подобі починає 
творити й сам. 

Так і я, черпаючи натхнення з цілющо-
го джерела Природи, із красот Земних, 
творю разом з Ним. Бог створив Землю як 
прекрасний Живий Дім для своїх улюбле-
них Дітей. Наповнив її досконалими тво-
ріннями, які Людина використовує для 
своїх потреб. Дуже хочеться зберегти її 
Красу, примножити, жити за її гармоніч-
ними законами та вберегти від технобру-
ду (пластику, целофану та ін.), що й так 
заполонив простори нашого унікального 
та неповторного Дому.

В пошуках вирішення проблеми – як 
жити без сміття? – прийшов до розуміння, 
що потрібно створювати речі з природно-
го матеріалу, які легко можна повернути 
до круговороту Природи. З цього усвідом-
лення і почалося моє натхненне захо-
плення новим ремеслом – травоплетін-
ням. 

Саме природа надихає мене кожного 
разу творити та творити, повторювати її 
форми, вчитися у неї красоті... Як це чу-
дово – зробити щось власними руками: 
відчуваю себе справжнім сином Творця, 
якому дано реалізовувати себе як творче 
начало! Як це незвично та правильно – 
творити світ власними руками! Від обра-
зу – до його втілення. Від усвідомлення 
себе Творцем – до матеріального прояву 
в цьому світі. 

Отже, запрошую вас 
до творчості та на-
тхненної співпраці у 
творенні прекрасного 
світу власними руками, 
думками, Душами.

Для мене траво-
плетіння стало пер-
шим кроком від тех-
нократичних речей 
до гармонії з Приро-
дою. Суть ремесла по-
лягає у зшиванні нату-
ральною ниткою пучків 
сухого сіна по спіралі. 
Міцно стягуючи нит-
кою пучки, можна отри-
мати дуже міцні стінки 
виробів різної товщи-
ни. А також різних роз-

мірів, форм – круглі, овальні, квадратні і 
т.д. Тому різноманіття виробів, що можна 
зробити із звичайної сухої трави, дуже ве-

лике і обмежується (як і роз-
ширюється) нашою уявою. 

Хтось запитає: «А що ж 
можна зробити із сіна, і яке 
практичне застосування та-
ких виробів?» Відповідаю: 
дуже практичне! Миски та та-
рілки різних розмірів та форм 
– фруктовниці, цукерниці; 
підставки під гарячий посуд, 
гольники, килимки, вази, кор-
зинки, кімнатні та банні кап-

ці, різноманітні ємності з кришками для 
зберігання; шкатулки, хлібниці, сумки, 
гаманці; іграшки для 
дітей – м’ячики, диски 
для метання; декора-
тивні та  обрядові еле-
менти – сонце, місяць, 
зорі, дерево; обереги; 
елементи меблів, підві-
сні тримачі для книж-
кової полки, 
в у л и к и  т а 
люльки для 
новонародже-
н и х  д і т е й . 
Сіно має влас-
тивість збері-
гати темпера-
т у р у ,  т о м у 
можна зроби-
ти термос та 
йогуртницю. 
Живучи в селі 
ЮШКИ Київської області, я підписав зу-
пинку літерами із сіна – вийшло дуже ко-
лоритно, екологічно, оригінально та 
практично. 

Для цього ремесла не потрібно спеці-
альних інструментів та приладь. Достат-
ньо циганської голки із широким вушком 

(довжиною 5-10 см), натуральної мотузки 
– джутової або лляної, ножиць, довгої су-
хої трави (від 15 см і більше), що виросла 
на ароматних луках та полях.  І 
обов’язково вільна думка та натхнення 
чудо-природою, що нас оточує повсякчас. 

У вироби можна вплітати лікарські 
ароматні трави, гілочки хвої, які нада-
дуть їм неповторного букету запахів та 
цілющих властивостей. Такі вироби ство-
рюють просто казкове оточення в дизайні 
побуту.   

Навчитися ремеслу дуже просто. Вар-
то лише забажати і почати. Є декілька ва-
ріантів:

- подивитися в інтернеті відео майстер-
класу з травоплетіння – http://www.

youtube.com/
watch?v=5bEwVLQlSqw;

-  завітати в групу 
«Трав’яна Майстерня 
«Дари Лугів» соцмережі 
ВКонтакті – https://
vk.com/travoplet;

- приїхати на майстер-
клас до мене в Родове по-
селення «Сила Роду», за 
120 км від Києва (Київ-

ська область, Таращанський ра-
йон, с. Северинівка) – https://
vk.com/poselenie_sila_roda;

- запросити мене до себе та ор-
ганізувати охочих перейняти 
знання.

 Також можна замовити оригі-
нальні авторські вироби із за-
пашного сіна, що будуть створені 
з Любов’ю для Вас. Мої контакти 

– (095) 894-62-41; електронна пошта – 
ladomir13@ukr.net

Ладомир
(Сорока Олександр)

Організатор Родового 
поселення «Сила Роду»

(Київська обл.)

Глиняний посуд тисячоліття супрово-
джував людину у її житті. Але останнім 
часом у світі з’явилося так багато нових 
видів посуду (металевий, скляний, плас-
тиковий), що хотілося б згадати усі при-
чини, чому глиняний посуд все ж таки 
кращий.

Лікувальні властивості глини були ві-
домі з давніх часів, і рецепти викорис-
тання глини як ліків можна знайти в 
усіх медичних трактатах відомих ліка-
рів світу. В наш час вчені довели, в чому 
саме полягають лікувальні властивості 
глини. Виявляється,  що частота коли-
вань молекул глини збігається з час-
тотою коливань клітин здорової лю-
дини. Тобто глина випромінює енергію 
здорової людини. І якщо, наприклад, роз-
чинити глину у воді, вода стає живою, 
тією самою казковою живою водою.

Якщо ви живете в місті, то зможете 
знайти глину в будь-якій аптеці. 100 гр. 
глини коштують 6-8 гривень. В рецептах 
використання глини описано, як робити 
косметичні маски, різноманітні компре-
си і як приймати внутрішньо: взяти 
склянку води, всипати ложку глини, пе-
ремішати і залпом випити. В результаті 
цих дій ви щойно приготували та при-
йняли внутрішньо гомеопатичний пре-
парат під назвою жива вода.

У глини, крім своєї живої енергії, є і 
інші переваги у порівняні з другими ви-
дами посуду. Наприклад, завдяки тому, 
що глиняний горщик має товстіші 
стінки, ніж металевий або скляний 
посуд, він повільніше й рівномірніше 
нагрівається. Внаслідок цього їжа, 
що готується в ньому, зберігає біль-
ше корисних речовин та стає смачні-
шою. 

Ще однією принадою глиняного посу-
ду є те, що в ньому їжу 
можна готовити прак-
тично без використан-
ня жиру. 

Однак для того, щоб 
приготувати смачне блю-
до, необхідно дотримува-
тись деяких рекоменда-
цій. Так, не рекоменду-
ється використовувати 
горщики, покриті зсе-
редини глазур'ю (поли-
вою). В ній можуть міс-
титися хімічні елементи, які здатні виді-
лятися в їжу при контакті з нею, особли-
во в процесі її приготування, і в деяких 
випадках привести навіть до отруєння. 

Єдина пересторога щодо глиняного 
посуду стосується того, що глина добре 
вбирає сильні запахи, що не вивітрю-
ються навіть після ретельного миття по-
суду (це особливо стосується приправ, 
що мають сильний специфічний аромат). 

Якщо ви приготували страву і додали в 
неї багато, наприклад, базиліку, то його 
аромат буде відчуватися, навіть коли ви 
потім приготуєте в цьому горщику на-
ступну страву. Тільки після декількох 
разів використання посуду він зникне. 
Тому рекомендується мати у госпо-
дарстві декілька глиняних горщиків, 
кожний з яких буде використовувати-
ся для приготування певних видів 
їжі, наприклад: окремо для борщу з при-
правою, окремо для каші тощо.

Мити глиняний посуд краще гірчи-
цею (вона чудово розчиняє жир), со-
дою або іншими екологічно чистими 
миючими засобами, що не містять 
сильнодіючих ароматизаторів, барвни-
ків і тому подібної хімії. 

Після миття глиняний посуд по-
трібно гарно просушити, інакше всере-
дині на його поверхні може утворитися 
цвіль як результат живої енергії глини і 
наявної у посуді вологи. Аби цього не 
сталося, після миття посуду переверніть 
його, дайте воді стекти та просушіть. 
Згадайте класичний пейзаж українсько-

го села, як за старих 
часів господині су-
шили глечики, розві-
сивши їх на тину. А 
горщики, миски, збе-
рігалися біля печі, де 
тепло та сухо, або на 
миснику (так колись 
називалася полиця, 
де господиня вистав-
ляла свій найкращий 
посуд), де вони та-
кож добре провітрю-

валися та просушувалися.
Якщо цвіль все ж таки з'явилася, не 

спішіть посуд викидати. Цвіль можна 
видалити за допомогою харчової соди, 
потім поставити глиняний виріб у пічку 
чи духовку та просушити-пропекти при 
високій температурі. Після такого су-
шіння ваш посуд буде ще довго вам слу-
жити.

Наведемо декілька рекомендацій 

щодо приготування 
смачних страв.

Перед початком го-
тування будь-якої стра-

ви краще сполоснути горщик у холодній 
воді. 

Страви в горщиках готуються в 
печі або в духовці. Виймати горщик з ду-
ховки можна за 5-7 хвилин до готовності 
страви. Глиняний посуд довго тримає 
температуру, тому їжа в ньому довше за-
лишиться гарячою.

При готуванні горщик можна закри-
вати кришкою із глини або з тугого тіста. 
Кришка з тіста буде одночасно подавати-
ся до столу як хліб – смачний коржик з 
ароматом цієї страви.

Глиняний посуд дозволяє не тільки 
смачно готувати, але й мати більше віль-
ного часу господині, поки страва повіль-
но тушкується в духовці або печі. Для по-
яснення наведемо лише один приклад з 
приготуванням борщу.

 Раніше господиня «складала» борщ у 
горщик – усі овочі нарізалися, засипали-
ся у горщик, туди додавалося небагато 
рідини, і горщик ставився у пічку. І борщ 
там «запікався», або упрівав, – овочі по-
вільно тушкувалися при невисокій у по-
рівнянні з газовою плитою температурі. 
Через декілька годин, які господиня ви-
користовувала на свій розсуд, оскільки 
була вільна, по домівці розходився смач-
ний запах борщу. Це означало, що овочі 
протушкувалися. Господиня діставала 
горщик і заправляла борщ – додавала у 
овочі таку кількість рідини, яка була їй 
до смаку, аби борщ був густішим або рід-
кішим. Докладала зелень, сметану, за-
смажку та будь-які інші таємні інгреді-
єнти за своїми власними уподобаннями, 
створюючи унікальний, неповторний, 
незабутній смачний шедевр домашньої 
кулінарної магії. І все – чарівний борщ 
готовий.

Хіба це не магія, хіба це не чари – взя-
ти горщик, овочі, додати трохи води і на-
чарувати смак, що згадується потім все 
життя, додає сили та здоров’я? 

Тож користуйтеся глиняним посудом 
із задоволенням. Чаруйте у ньому.

Смачного вам!
На закінчення. Якщо у вас після 

того, як ви прочитали цю статтю, 
з’явилося нестримне бажання щось при-
готувати у горщику, а його у вас немає, 
ми з радістю вам допоможемо його при-
дбати або навчимо вас виготовляти гор-
щики власноруч у нашій Школі гончар-
ного мистецтва. 

Додайте у своє життя трохи глиняних 
чар, і життя стане смачнішим та щасли-
вішим.

Решта ІIван та Данило 
Гончарна майстерня «ВД»

www.goncharstvo.at.ua
www.goncharstvo.okis.ru

тел. 050-675-69-06 (-07)

чарування у глиняному посуді
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Міжнародна газета 
«Быть добру»

Газета про поліпшення екологічної ситуації, 
здоровий спосіб життя в гармонії з природою 
(ідеї про Родове помістя) і про те, як зробити, 
щоб усім було добре. Газета для тих, хто вдоско-
налює середовище проживання – робить нашу 
Землю і весь світ навколо прекраснішими та 
щасливішими, і для тих, хто облаштовує Родові 
помістя. А на Землі бути добру!

Виходить російською мовою щомісяця першо-
го числа. 

Ел. сторінка газети: http://gazeta.bytdobru.
info 

Ел. пошта: gazeta@bytdobru.info (вказавши в 
темі листа «в газету»).

Передплатний індекс газети «Быть добру» 
– 96421 (дивіться на стор. 17 «Каталогу видань 
України» на 2014 р.). Вартість передплати: на 1 
міс. – 5,55 грн., на 3 міс. – 16,05 грн., на 6 міс. – 30,45 
грн.

Он-лайн передплата (передплата через ін-
тернет друкованої версії газети з поштовою до-
ставкою) – http://www.presa.ua/online

Електронна передплата газети «Быть до-
бру» (передплата електронної версії друковано-
го видання) – http://pressa.ru/izdanie/51104

Координати Клубу ОЗ 
у Вашему регіоні
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1 Ср g � 30/1 1 Сб i 3 1 Сб i � 30/1

2 Чт h 2 2 Нд i 4 2 Нд ^ 2

3 Пт h 3 3 Пн ^ 5 3 Пн ^ 3

4 Сб i 4 4 Вт ^ 6 4 Вт _ 4

5 Нд i 5 5 Ср _ 7 5 Ср _ 5

6 Пн ^ 6 6 Чт _ � 8 6 Чт _ 6

7 Вт ^ 7 7 Пт ` 9 7 Пт ` 7

8 Ср ^ � 8 8 Сб ` 10 8 Сб ` � 8

9 Чт _ 9 9 Нд ` 11 9 Нд a 9

10 Пт _ 10 10 Пн a 12 10 Пн a 10

11 Сб ` 11 11 Вт a 13 11 Вт a 11

12 Нд ` 12 12 Ср b 14 12 Ср b 12

13 Пн ` 13 13 Чт b 15 13 Чт b 13

14 Вт a 14 14 Пт b 16 14 Пт c 14

15 Ср a 15 15 Сб c � 17 15 Сб c 15

16 Чт b � 16 16 Нд c 18 16 Нд c � 16

17 Пт b 17 17 Пн d 19 17 Пн d 17

18 Сб b 18 18 Вт d 20 18 Вт d 18

19 Нд c 19 19 Ср d 21 19 Ср e 19

20 Пн c 20 20 Чт e 21 20 Чт e 20

21 Вт c 21 21 Пт e 22 21 Пт f 20

22 Ср d 21 22 Сб f � 23 22 Сб f 21

23 Чт d 22 23 Нд f 24 23 Нд g  22

24 Пт e � 23 24 Пн g 25 24 Пн g  23

25 Сб e 24 25 Вт g 26 25 Вт g  24

26 Нд f 25 26 Ср h 27 26 Ср h  25

27 Пн f 26 27 Чт h 28 27 Чт h  26

28 Вт g  27 28 Пт i 29 28 Пт i  27

29 Ср g 28 29 Сб i 28

30 Чт h 29 30 Нд ^ � 29/1

31 Пт h � 1/2 31 Пн ^ 2

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".


