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з а п р о ш е н н я  у  в і ч н і с т ь

Здрастуйте!
Повернулась до теплого сонечка 

наша Земля своїм північним боком. Ні-
житься, омивається дощами, насичуєть-
ся грозами, буяє травами, квітне сада-
ми, відроджується лісами, співом пта-
хів, дзвоном струмків і річок. Радіє кож-
ному доброму погляду, думці, вчинку. 
Завмирає від кожного дотику людини, 
що дбайливо і з любов'ю саджає розсаду, 
дерева, сіє насіння. І кличе Людину у Ві-
чність. Всіма звуками, запахами, паро-
стками і росами. Всіма знову прилетіли-
ми птахами, знову народженими пташе-
нятами і травами. Фарбами, смаками, 
запахами, звуками звичайної і вічної 
Земної любові запрошує Чоловіка наша 
мама, наша Матінка-Земля. Запрошує у 
Вічність.

І ви знаєте, прокидаються люди! І про 
це я хочу написати, говорити і співати!

І з кого ж почати? З себе і почну. У ве-
ликому – мале, а в малому – велике. 
Якщо я помічаю за собою, як пробуджу-
ються в мені нові почуття, значить, і в 
інших теж йдуть схожі процеси, все 
швидше рухається в нас кров, все стрім-
кіше несе вона події з минулих тисячо-
літь, прориваючи греблі, наповнюючись 
чистими джерелами Земної любові. І 
нові будують перепони, але Пам'ять вже 
прокинулася, і змиє всі сучасні техноло-
гії навіювання. Зіллються сотні тисяч 
річок Людської Пам'яті, і згадає Чоло-
вік, навіщо він народився на Землі!

А почуття Вічності в мені пробудили 
тюльпани. Прості, звичайні тюльпани. 
У минулі роки у нас в родині були мож-

ливість і бажання посадити багато різ-
них тюльпанів. І ось цієї весни, у травні, 
я побачив, наскільки красива, і ЯК довго 
квітне і дарує радість всім ця квітка. Ко-
жен з нас знає, скільки стоїть букет зрі-
заних тюльпанів у вазі. Це одні з най-
більш швидко в’янучих квітів, які за 1-2 
дні просто вмирають остаточно. І коли я 
помітив, що тюльпани в саду цвітуть 
тиждень, другий, місяць, то ВІДЧУВ цю 
різницю: всього одну Мить – в зрізаному 
букеті і Вічність – в саду на Землі. Всьо-
го одну мить живе «відрізана» від Землі 
і Пам'яті людина, і Вічність – Чоловік на 
Землі і приРоді.

І яка ж була моя радість, вірніше, 
ціла гама почуттів, коли я бачив сотні 
тисяч людей, учасників дії «Безсмерт-
ний Полк». Сотні тисяч людей дбайливо 
дістали з альбомів фотографії своїх рід-
них, своїх батьків і дідів, матерів, ба-
бусь, далеких і близьких родичів. Тися-
чі дітей дізналися від батьків справжню 
історію про своїх предків. Історію, запи-
сану в сімейний літопис, передану з 
вуст в уста, з покоління в покоління. З 
дітьми на плечах, цілими сім'ями і  
поодинці, ці сотні тисяч Живих людей, 
ця Річка Пам'яті несла Портрети своїх 
батьків і матерів, які віддали свої жит-
тя, щоб ПРОДОВЖИТИ ЖИТТЯ їх родів 
і народів.

Де поховані батьки з Томська, Кур-
ська, Харкова або Мінська, загиблі на 
Курській дузі, звільняючи Київ, Віль-
нюс або Варшаву?! Немає відомостей та-
ких у багатьох. Але Пам'ять є, і є За-
клик до народження!

Наполнит жизнью Памяти Река. 
Уже я вижу, как взрастает лес, 
Как дети по росе бегут,
Вьют гнёзда аисты, слетается родня.
Вновь обретают смысл и тело
Ушедшие без времени ребята…
Спасибо вам!
За синеву небес, за жизнь, за веру, за 

себя!
Зі сторінок нашої газети «До Землі з 

любов'ю!» хочу подякувати всім учасни-
кам «Безсмертного Полку»: у Москві, 
Києві, Донецьку, Одесі, Новосибірську, 
Алма-Аті... в будь-якому краї нашої пре-
красної Землі!

Дякую всім ветеранам, учасникам 
Великої Вітчизняної Війни та Другої 
Світової Війни!

З Днем Перемоги!

Цього року, 9 травня, в мільйонах сер-
дець народилося Почуття Перемоги.

Всі почуття і емоції простих радян-
ських людей, наших батьків, що пере-
жили вони в День Перемоги 9 травня 
1945 року, – немов пропитали багатьох з 
нас. ЦЕ РАДІСТЬ ЗІ СЛЬОЗАМИ НА 
ОЧАХ!

И Чувства сильные откроют Родни‑
ки Души,

И полноводной станет Памяти Река,
И выиграет Человечество тогда 
Свой главный бой за званье ЧЕЛО‑ 

ВЕКА!
Бути на Землі Добру!

Роман Зайцев, 050‑941‑64‑86

Зцілюющі 
почуття

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

Іванна Білоус
член Клубу ОЗ, с. Прислуч,

 Полонський р-н, Хмельницька обл. 
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Втрати врожаю від хвороб рослин 
мають тенденцію до збільшення по 
багатьом культурам, а використан-
ня хворобостійких сортів і пести-
цидів не може протистояти цьому. 
Культурні рослини постійно знахо-
дяться в умовах екологічного стре-
су. Вони страждають не тільки від 
хвороб і шкідників, а й від неконт- 
рольованого застосування хімічних 
препаратів, надлишку добрив, а та-
кож від інших несприятливих чин-
ників.

Механізм дії хімічних фунгіцидів 
ґрунтується на проникненні в клі-
тини рослин і знищенні уражених 
патогенами клітин зі збудниками 
захворювань. Зовсім по-іншому діє 
Мікосан. Діюча речовина Мікосан, 
що отримана з грибних клітин, про-
никає в клітини рослин і стимулює 
утворення в рослинах ферментів 
(хітинази, хітозан і глюканаза). Ці 
ферменти мають здатність руйну-
вати клітинні стінки фітопатоген-
них грибів. Таким чином, Мікосан 
забезпечує високу, тривалу захисну 
реакцію рослин від широкого спек-
тру хвороб, підвищує стійкість рос-
лин до екстремальних кліматичних 
умов. Препарат має виключно при-
родне походження, не пригнічує ко-
рисну мікрофлору, сприяє розвитку 
потужного, здорового листового апа-
рату, стимулює розвиток рослин, а 
також забезпечує хороший урожай і 
його високу якість.

Порятунок 
п о т о п а ю ч и х 
– справа рук 
самих потопа-
ючих.

Чимало лю-
дей у нашому 
с у с п і л ь с т в і 
вже зрозумі-
ли, що еко-
логія місця 
проживання, 
н е з а б р у д н е -
ні продукти 
харчування – 
це неодмінна 
складова здо-
рового спосо-
бу життя, єди-
но реального 

шляху продовження здорового та ак-
тивного життя людини до глибокої 
фізіологічної старості.

Зацікавленість у вирощуванні 
безпестицидного винограду наочно 
демонструють члени Клубу вино-
градарів м.Луганська. Виноградарі 
для реалізації екологічної ідеї були 
готові пожертвувати частиною вро-
жаю в разі невдачі. А її ймовірність 
чимала. В країні немає випробува-
ного, рекомендованого на високому 
рівні безпестицидного захисту ви-
ноградника. Автор даної публікації 
вже років 15, методом спроб і поми-
лок, за допомогою доморощених біо-
логічних, імуностимулюючих і зміц-
нювальних засобів (настоїв трав, 
прілого сіна, коров'яку), намагаєть-
ся відійти від пестицидів і, треба 
визнати, не завжди успішно. Але це 
– усвідомлена позиція, і ми з неї не 
звернемо. Хотілося 
б, щоб «в нашому 
полку прибуло», і 
побільше.

Доля звела нас 
з вдячною і благо-
родною культурою. 
Наше спілкування 
з виноградом ціл-
ком може обійтися 
без отруйного під-
живлення. Але що 
натомість? В даний 
час розробляються 
кілька перспектив-

них напрямків біологічних засобів 
захисту. Одне з них – розробка ін-
дукторів хворобостійкості. Ці речо-
вини нетоксичні і діють, як стартер 
у автомобіля: запускають багатий 
арсенал власних засобів захисту рос-
лин. В природі індукторів стійкості 
чимало, але найбільшу активність 
серед них проявляють полісахариди: 
глюкани, хітин, хітозан.

Мікосан випробовувався в по-
льових умовах провідними аграр-
ними інститутами України та Росії 
і показав хорошу ефективність, яка 
не поступається кращим хімічним 
препаратам. Слід зазначити його 
універсальність: він стимулює по-
тужний розвиток багатьох городніх, 
ягідних і плодових культур, у тому 
числі і винограду, активізує захисні 
властивості рослин від різних хво-
роб.

У ході досліджень, проведених 
співробітниками Інституту виногра-
ду і вина «Магарач» (м.Ялта, 2004), 
Мікосан-В в результаті 4-кратної об-
робки показав майже таку ж ефек-
тивність проти оїдіуму, як в резуль-
таті 7-кратної обробки виробничими 
еталонами Топаз і Тіовіт Джет. Схо-
жі результати були отримані і по 
мільдью.

У 2005 р. в Клубі виноградарів 
м.Луганська 7 осіб випробували 
Мікосан-В по захисту винограду від 
хвороб. На жаль, наявного в розпо-
рядженні препарату не вистачило 
на всіх. Результати маємо такі: поки 
виноградники обробляли Мікоса-
ном, вони були чисті від мільдью та 
оїдіуму. Справедливості заради тре-
ба відзначити, що в першій половині 
вегетації погода не сприяла розви-
тку хвороби. Як би там не було, вра-
ження від використання Мікосану в 
учасників експерименту позитивні.

Кому ж, як не нам, любителям, ак-
тивно вишукувати альтернативу хі-
мічним пестицидам? Ми живемо тут 
і зараз, життя і здоров'я у нас – єдині, 
інших не буде. Зробити аматорський 
виноградник екологічно здоровим – 
реально і заманливо. І чим раніше, 
тим краще. Наш суддя всередині 
нас, пора йому пояснити, що до чого.

Юрій Олексійович Буйненко,
м. Луганськ.

Органічний
виноградник
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Багато городників щороку скар-
жаться на погану схожість морк-
ви. І звинувачують у всьому якість 
насіння. Але в посіві моркви є свої 
тонкощі і не завжди повинне в тому 
насіння.

Минулої весни зібралася я сіяти 
моркву. Взяла дощечку, плоскоріз, 
насіння моркви і підійшла до гряд-
ки. Дивлюся, а земля-то пухка (во-
сени на грядці росли сидерати), ну 
і вирішила, що землю навіть плос-
корізом рихлити не буду. А навіщо, 
якщо і так все добре?

Тут біля мене проходила мама, 
і дізнавшись, що рихлити грядку 

плоскорізом 
не збираю-
ся, сильно 
обурилася. 
А я стоя-
ла на своє-
му. Навіщо 
р и х л и т и , 
якщо земля 
і так пух-
ка. Тут ще 
з'ясувалося, 
що ми по-
різному сіє-
мо моркву. І, 
звичайно ж, 
мама ствер-

джувала, що її спосіб краще.
Щоб не посваритися через дрібни-

цю, ми вирішили провести експери-
мент. Взяли дві сусідні грядки (оби-
дві грядки після сидератів). Насіння 
моркви взяли з одного пакету (в па-
кеті було 4 г). Сіяли сухим насінням. 
Вже кілька років у нас на одній 
грядці ростуть морква і цибуля (ряд 
моркви, ряд цибулі, ряд моркви, ряд 
цибулі). Цибуля захищає моркву від 
морквяної мухи, а морква – цибулю 
від цибулевої мухи.

Я грядку так і не стала рихлити, 
просто ребром дошки продавила 
рядки.

Обережно пролила рядки водою. 
І посіяла насіння. Зверху прикрила 
сухою землею і прихлопнула рукою. 
Ну, на цьому і все.

На два інших рядочки посадила 
цибулю сівок. Зверніть увагу, гряд-
ку зверху я вже не поливала водою. 
Просто зверху накрила покривним 
матеріалом.

Моя мама все робила по-своєму. 
Старанно прорихлила грядку плос-
корізом, паличкою прокреслила 

рядки, посіяла насіння, присипала 
землею і грядку зверху добре проли-
ла водою.

Відмінності в наших способах 
посіву, я думаю, ви помітили. Я по-
сіяла насіння на ущільнений ґрунт, 
закрила вологу (всередині волого 
зробила, а зверху сухо).

Минуло два тижні. Моя морква 
дружно зійшла, а на маминій гряд-
ці були поодинокі сходи. Причому 
я свою моркву після посіву зовсім 
не поливала, а мама поливала свою 
кілька разів.

На великому фото: зліва – грядка 
мами, а праворуч – моя.

Мамина морква так і не зійшла, і 
попросила вона мене заново посіяти 
моркву на її грядці. Я все зробила 
по-своєму і морква зійшла дружно.

Моркву я починаю поливати піс-
ля сходів, а коли виросте маленька 
морковочка, добре мульчую і поли-
ви припиняю.

Урожай моркви нас радує щоро-
ку. Вона росте рівна і велика.

Наталія Петрова, м. Уфа
"Ваше плодородие", №38, весна 2015

          Підвищуємо схожість
Хороші сходи моркви буває отрима-

ти важко - ефірні масла, що знаходять-
ся в насінні, перешкоджають швидкому 
доступу вологи до зародків, уповіль-
нюють їх набухання і проростання. 
Тому морква має низьку схожість - 55-
75%.

Для підвищення схожості насіння 
моркви їх в тканинному мішечку по-
міщають в гарячу воду (50°С) на 10 
хвилин, щоб змити ефірні масла. Деякі 
городники вологе насіння моркви три-
мають в холодильнику до посіву.

 Як ми з мамою 
моркву сіяли
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В розмовах зі знайомими виявилось, 
що багато людей люблять кроликів, хо-
тіли б вирощувати їх, але є одне «Але»! 
І це «Але» лякає навіть тих, які, зда-
валось би, знають про цих тварин все. 
Десятками років їх батьки займалися 
розведенням пухнастих. Ще кілька 
десятиліть назад про кролячі хвороби  
говорили не так часто, та й інформації 
про це було зовсім мало. А з появою Ін-
тернету дізнатися про все можна дуже 
просто. Головне – вибрати те, що кож-
ному підходить індивідуально.

Самими  небезпечними  періодами 
в житті тварин  стали літні місяці: ли-
пень та серпень. Адже в цей  спекотний  
час  «лютують»  кролячі хвороби.  І саме 
в цей час не завжди можна купити по-
трібну вакцину, а якщо і купиш, то як 
її довезти додому  в жарку погоду?  Та 
ще й не завжди вона якісна. Всі ці при-
чини відбивають бажання займатися  
тваринництвом, та і птахівництвом.

Років 6 тому був я на Луганщині, 
і спілкувався  зі знайомим кролико-
водом. Так, виявляється,  він зовсім 
не боїться літніх місяців. «Тримаємо  
майже три сотні тварин протягом де-
кількох років  – розповідає Володимир 
Миколайович – страху не маємо, бо  
знаємо деякі секрети  правильного го-
дування.» 

А секрети, як мені здалося, дуже 
прості: 

 1. Давати воду  в поїлочках, щоб 
була завжди свіжою і чистою. 

 2. Свіжу, зелену  траву  добре  під-
сушувати. (День, а то і два. В зеленій 
траві в кінці літа якраз і сидять мош-
ки-збудники різних хвороб).

Так ось де «собака зарита», – поду-
мав я і повністю повірив своєму  зна-
йомому. Виношував плани. І вже три 
роки назад взявся за роботу…

Читав літературу,  перелопачував 
Інтернет, але ні разу не зустрів пора-
ду  з приводу підсушеної трави влітку. 
Всю  зиму робив клітки, як пишуть в 
Інтернеті спеціалісти, 3-х поверхові, 
блокові.  А на початку літа  придбав 
дорослих кролиць та кроля «Каліфор-
нійської» породи. Поставив собі задачу 
придержуватись  названих правил.  За 
три роки  «дружби» з пухнастими жод-
ного разу не робив щеплень, бо перед 
тим, як при-
дбати тварин, 
познайомив-
ся з  «чудом» 
природи – 
ефективними 
мікроорганіз-
мами. Май-
же вичерпну 
інформацію 
про «ЕМ-А» 
дала чудова  
жінка, спеці-
аліст і знаток 
ЕМ-продукції 
в Східному 
регіоні країни 

– Калашник Сусанна, що мешкає у нас 
на Дергачівщині. Від неї ми дізналися, 
що добавляючи в воду  декілька мілі-
літрів  «ЕМ-А», в тварин підвищуєть-
ся імунітет і вони здатні протистояти 
різним хворобам. На 5л води без хлору 
додаю десертну ложку ЕМ-А, напуваю  
весь рік тільки такою водою. За три 
роки господарювання  жоден кролик 
не захворів. 

Крім  напування, порадила  Сусан-
на, сильнішим розчином оприскувати 
клітки (столова ложка ЕМ-А на 0,5л 
води). Через 20хв всі запахи зникають. І 
це не тільки для кролів, а оприскувати 
треба помешкання всіх домашніх тва-
рин, і за свою оселю не забувайте.

Годую кроликів  цільним зерном, 
посипаючи зверху ЕМ-бокашами (пше-
ничні висівки, настояні на ЕМ-А). При 
такій годівлі тварини мають хороший 
апетит та й вагу набирають швидше.

Багато людей про «ЕМ-технологію» 
чують вперше. Закликаю всіх:  Не будь-
те байдужими до новітніх технологій, 
адже час невпинно плине вперед, по-
мінялась екологія, помінявся клімат, 
і дідівські методи не завжди підхо-
дять в господарюванні.  Помінялись 
та збідніли ґрунти, змінилось повітря, 
але і тут на допомогу приходить ЕМ-
технологія. Застосовуйте цінні бакте-
рії. Вирощуйте  кращі та корисніші 
врожаї для себе, для своїх родин, для 
господарства. 

Майбутнє – за ефективними мікро-
організмами! Вони поступово входять 
у всі сфери життя.

 З повагою, Микола Васильович
 Харківська область.

  А якщо запросити
кролика до себе жити?
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Дорогі читачі, хочу нагадати Вам, 
що таке ЕМ-технологія.

ЕМ – це абревіатура, прийнята в 
усьому світі, а позначає вона ефек-
тивні мікроорганізми ("Effective 
Microorganisms ™"). Відкрив її для 
всіх нас японський доктор наук, 
професор Теруо Хіга в 1982 р. За під-
сумками 10-річного використання і 
випробування ЕМ, він написав кни-
гу «Революція рятує землю» (1993 р 
– 1 том, 1994 р – 2 том, 1997 р – 3 том). 
Через деякий час була видана книга 
«Відроджене майбутнє» (2000 р), де 
наведені результати застосування 
ЕМ-технології в багатьох країнах: 
у сільському господарстві, тварин-
ництві, для очищення водойм, ути-
лізації відходів, у будівництві, для 
підтримки здоров'я та інших цілей. 
На жаль, це поки єдина книга Теруо 
Хіга, що видана (2010 р) російською 
мовою.

Тепер коротко розповім про про-
дукцію компанії EMRO, яку створив 
Теруо Хіга, і про властивості ЕМ:

ЕМ-1 (базовий розчин, часто в по-
буті не зовсім правильно званий 
«концентратом» – основа всієї ЕМ-
продукції, складний мікробіологіч-
ний препарат з регенеративними 
(відновлюючими) властивостями. 
Мікроорганізми знаходяться в спля-
чому стані;

ЕМ-А (активований ЕМ-розчин) – 
мікробіологічний препарат, резуль-

тат активації ЕМ-1, в нього приблиз-
но ті ж властивості, що і в ЕМ -1, але 
мікроорганізми в ньому знаходяться 
в активному стані, терміни зберіган-
ня його набагато менше;

ЕМ-5 – виготовляється з концен-
трату з додаванням спирту та ін. 
компонентів. Застосовується для 
профілактики захворювань рослин, а 
також від комах. Пригнічує неприєм-
ні запахи на тваринницьких фермах.

ЕM-Х GOLD– оздоровчий напій, 
що отримується шляхом ферментації 
рисових висівок, водоростей і інших 
продуктів ефективними мікроорга-
нізмами. Містить в собі антиокси-
данти, 40 видів мінералів і біоактив-
них речовин, кораловий кальцій, 
підвищує імунітет організму. Засто-
совується в охороні здоров'я при ліку-
ванні складних видів захворювань, а 
також для профілактики;

ЕМ-сірі керамічні трубочки – 
глина, замішана на ЕМ-1 або ЕМ-Х 
і обпалена при температурі 1300°С, 
структурує воду, нейтралізує дію 
шкідливих речовин і випромінювань; 

Ем-керамічний сірий порошок, 
як і будь-яка ЕМ-кераміка, має влас-
тивість усувати шкідливий вплив 
електромагнітного випромінювання, 
стримує окислювальні процеси. За-
стосовується переважно в будівни-
цтві та сільському господарстві, охо-
роні здоров'я;

ЕМ-бокаші (або правильно Бока-

сі) – органічні відходи, ферментовані 
за допомогою ЕМ, містять величезну 
кількість біологічно активних фер-
ментів. ЕМ– бокаші на пшеничних 
висівках є носієм маси корисних ре-
човин, таких як вітаміни B1, B2, B6, 
PP, провітамін А та вітамін Е, а також 
калію, магнію, хрому, цинку, міді, 
селену та інших мікроелементів. За-
стосовуються в рослинництві, тва-
ринництві, для утилізації побутових 
відходів та ін .;

ЕМ-сіль – цей продукт є не тільки 
постачальником найцінніших міне-
ралів, а й, поряд з іншими ЕМ– про-
дуктами, позитивно впливає на енер-
гетичний/електролітний баланс в 
організмі людини;

ЕМ-W – мікробіологічний ЕМ– 
препарат, розроблений спеціально 
для використання в домашньому гос-
подарстві.

Це не весь перелік ЕМ-продукції 
компанії EMRO, але саме цією про-
дукцією ось уже кілька років я корис-
туюся в повсякденному житті.

Сьогодні мова піде про ЕМ-сірий 
керамічний порошок (надалі просто 
ЕМ-порошок).

Рослинництво.
Японські фахівці рекомендують на 

10м2 землі внести 100г ЕМ-порошку, 
а також додавати його при обробці 
рослин з ЕМ-А, в результаті чого по-
силюється сумарний ефект. Саме 
так я і зробила на своїй ділянці. А 
перед тим, як пророщувати насін-
ня, замочую його у розчині ЕМ-А і 
ЕМ-порошку. На 1л води (без хлору) 
додаю близько 1/4 чайної ложки ЕМ-
порошку, ретельно розмішую, і до-
даю 1 мл ЕМ-А або 2 мл (все залежить 
від терміну виготовлення ЕМ-А). 
Дрібне насіння тримаю 15-20 хвилин, 
велике – 30-60 хвилин, а цибулини об-
прискую цим розчином і даю підсо-
хнути в тіні, після чого саджу в зем-
лю. Коли обробляю по листу рослини, 
дотримуюся тих самих пропорцій.

Цього року за сімейними обстави-
нами мало не залишилася без розса-
ди. Кілька днів мені було не до неї, 
а коли ввечері пішла подивитися, то 
виявила, що листя придбали жовту-
ватий відтінок і вся розсада вигля-
дала жалюгідно: перці, помідори, 

ЕМ-технологія для 
рослин та здоров'я
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баклажани. Я злегка зволожила лис-
тя рослин просто водичкою, а потім 
обприскала ЕМ-А з додаванням ЕМ-
порошку. Вранці встала і побігла до 
розсади, дивлюся, а листя за ніч позе-
леніли. Покликала чоловіка, щоб він 
зайвий раз переконався в ефектив-
ності застосування ЕМ-технології, 
оскільки ввечері, побачивши розса-
ду, сказав, що їй вже нічого не допо-
може. Через 2 дні все знову повтори-
ла, і листя на цей раз придбали темно 
зелений колір. Ось уже вкотре мене 
виручає ЕМ-технологія.

Здоров'я
У моїй родині ЕМ-порошок засто-

совується як всередину, так і зовніш-
ньо. Ми з чоловіком вранці натще-
серце випиваємо 1/4 чайної ложки 
ЕМ-порошку, запиваємо структуро-
ваною водою з ЕМ-керамікою, і тіль-
ки потім ЕМ-А або ЕМ-бокаші. Про-
блем з ЖКГ немає. Увага! Мова йде 
тільки про якісні ЕМ-А і ЕМ-Бокаші, 
якими ми користуємося протягом 
кількох років з інтервалами. Два 
роки тому чоловік, працюючи на бу-
дівництві, відрізним диском болгар-

ки прорізав коліно. Приїхавши додо-
му, він промив рану ЕМ-А, сам зашив 
її і посипав ЕМ-порошком. Так от, 
ніякого гною не було, рана швидко 
затягнулася і не доставила клопоту, 
залишився тільки маленький сірий 
шрам. Після цього випадку до мене 
звернувся хлопчина з його бригади, 
він грає у футбол, невдало впав під 
час гри. Рана на його нозі весь час 
гноїлася і не заживала близько міся-
ця, не дивлячись на те, що він спосте-
рігався у лікаря. У поліклініці йому 
рану промивали і призначали різні 
мазі, але рана засихала, покривалася 
скоринкою, а потім знову сочилася. Я 
йому дала ЕМ-А і ЕМ-порошок, рану 
він зміг обробляти тільки після робо-
ти ввечері, вийшло 3 рази протягом 
трьох днів, промивав ЕМ-А і засипав 
ЕМ-порошком. Цих днів вистачило, 
щоб позбутися від нагноєння і куль-
гавості.

 Моя сім'я застосовує ЕМ-порошок 
при порізах, нагноєннях і не тільки.

Оскільки чоловік працює на бу-
дівництві, то змушений носити че-
ревики. Коли він роззувався, то з че-
ревиків виходив дуже неприємний 

запах. Посипавши всередину кожно-
го черевика по 1 чайній ложці ЕМ-
керамічного порошку, мені вдалося 
позбутися від цієї неприємності. Але 
це не все. Чоловік сказав, що після 
того, як я обробила ЕМ-порошком 
його робочі черевики, ноги, які до 
цього завжди потіли, перестали по-
тіти.

Я розповіла не всі випадки застосу-
вання ЕМ-сірого керамічного порош-
ку, але, думаю, і цього достатньо, щоб 
зрозуміти, наскільки універсальний 
цей продукт.

Якщо є питання по ЕМ, пишіть 
на sk.em99 @ gmail.com

Калашник Сусанна

Ледве розтане сніг, у струмків і річе-
чок, серед талих вод першою розпуска-
ється верба, велика кількість красивих 
пухнастих бруньок віщує прихід вес-
ни. Це легке в укоріненні дерево, улю-
блене в народі, в традиціях символізу-
вало родючість зовсім не випадково.

Старий, добрий, а найголовніше, 
ефективний метод поліпшення корене-
утворення – пророщування живців рос-
лин у воді разом з вербовою гілочкою.

Беремо одну або кілька гі-
лочок, кількість прямо про-
порційно обсягу необхідної 
використовуваної води, по-
міщаємо їх у наш резервуар 
з водою. Чекаємо появи ко-
рінців на прутиках верби, як 
тільки вони з'явилися, вер-
бовий генератор зростання 
почав діяти. У вербну воду 
поміщаємо живці, після чого 
воду ми не змінюємо, а лише 
доливаємо. У вербовій воді 
корінці у живців з'являються 
на кілька днів швидше, ніж у 

тих, що були поміщені в чисту воду. 
Не забудемо висадити і гілочку верби, 
віддячивши тим самим рослині за до-
помогу.

Люди давно помітили дивні влас-
тивості верби: навіть вербовий кілок, 
вбитий в землю, вкорінюється. Це 
привело до думки створення живих 
заборів з вербової лози.

Сайт: ecology.md

Вербова вода – 
природний вкорінювач
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Из всех известных государств, что 
были созданы после последней ката-
строфы на земле, Египет дольше всех в 
расцвете был. 

– Нет, подожди, Анастасия, известно 
всем – Египтом фараоны управляли. Их 
пирамиды-усыпальницы до наших дней 
дошли. 

– Роль власти исполнительной внеш-
не на фараонов возлагалась. Но главною 
задачей фараона была задача образ пра-
вителя мудрого собою олицетворять. Ре-
шенья важные готовились не фараоном. 
Когда пытались фараоны власть полно-
стью себе забрать, слабело сразу госу-
дарство. Каждый фараон был, прежде 
всего, посвящён на царствие жрецами. 
С младенчества учился у жрецов и фара-
он, науку образов стремился познавать. 
Её освоивший азы лишь мог назначен-
ным на царство быть. 

Структуру власти, что была тогда в 
Египте, сегодня можно так обрисовать. 
В самом верху стояли тайные жрецы, по-
том жрецы, что обученьем занимались и 
правосудие чинили. Контроль над госу-
дарством внешне осуществлял совет из 
представителей сословий всех жрецов, а 
фараон правил по их законам и указкам. 
У предводителей общин было немало 
власти исполнительной, считалось, не-
зависимы они. Примерно так всё было, 
как сегодня. У многих государств есть 
президент, правительство как исполни-
тельная власть. Парламент – как жрецы 
из прошлого, законы издаёт. Отличие их 
в том, что ни в одной стране быть пре-
зидентом негде поучиться, как фараон 
учился у жрецов. И тем, кто заседает в 
совете, думе или конгрессе, неважно, 

термином каким законодателей-жрецов 
сегодняшних назвать, другое важно: им 
тоже негде поучиться, пред тем как пра-
вящий закон издать. Где мудрости зако-
нодателям учиться, когда наука образ-
ности в тайниках хранится? Вот потому 
и хаос в государствах многих. 

– Ты что же хочешь сказать, Анаста-
сия, если бы мы за основу взяли струк-
туру управления страной, как в древнем 
Египте была, то всё бы лучше было? 

– Структура власти мало что изменит. 
Всего важнее, что стоит за ней. И если о 
египетской структуре говорить, то не 
она, не фараоны и даже не жрецы Егип-
том управляли. 

– А кто? 
– Всем управляли образы в Египте 

древнем. Им подчинялись и жрецы, и 
фараоны. Из науки древности об образ-
ности, тайный совет из нескольких 
жрецов взял образ фараона, правителя 
справедливого. Таким взял образ, каким 
им представлялся он в то время. Манера 
поведения и внешнее убранство, и образ 
жизни фараона на тайном том совете об-
суждались долго. Потом обучали одного 
из выбранных жрецов, чтобы на образ 
он похожим стал. Старались выбрать из 
сословий царских претендента. Но если 
внешне или по характеру не подходил 
никто из царской крови, жрецы могли 
любого взять жреца и выдать именно 
его за фараона. Обязан был пред всеми 
жрец-фараон всегда и соответствовать 
задуманному образу, особенно тогда, 
когда среди народа появлялся. Потом в 
народе каждый незримый образ над со-
бою ощущал и действовал, как понимал. 
Когда народ поверит в образ, когда по 

нраву образ большинству, с желаньем 
каждый будет следовать ему, и в госу-
дарстве нет необходимости огромную 
надсмотрщиков-чиновников строить 
структуру. Такое государство крепнет, 
процветает. 

– Но если б это было так, тогда б сегод-
ня без образов не обходились государст-
ва. А они обходятся, живут и процвета-
ют. Америка, Германия и наш Советский 
Союз До перестройки огромным государ-
ством был. 

– Без образа, Владимир, и сегодня не 
могут государства обходиться. Лишь то 
сегодня относительно других и процве-
тает государство, в котором образ пра-
вит наиболее приемлемый для большин-
ства людей. 

– Так кто ж его сегодня создаёт? Се-
годня ж нет жрецов. 

– Жрецы есть и сегодня, только по-
другому называются они, и знаний всё 
меньше от науки образности в них. Рас-
чёты долгосрочные и беспристрастные 
не в силах сделать современные жрецы. 
Поставить цель и образ сотворить дос-
тойный, чтоб к цели был способен при-
вести страну. 

– О чём ты говоришь, Анастасия, ка-
кие же жрецы, какие образы в нашем 
Советском Союзе были? Всем управля-
ли тогда большевики. Сначала Ленин, 
потом Сталин во главе стояли. Потом 
другие первые секретари. Политбюро 
было у них. Религию тогда вообще почти 
ликвидировали, храмы разрушили, а ты 
– жрецы. 

– Владимир, ты внимательнее посмо-
три. Что было перед тем, как государст-
во, что Советским Союзом, стало назы-
ваться, возникло? 

– Как было что? Все знают. Был ца-
ризм. Потом свершилась революция, и 
мы пошли по пути социализма, стреми-
лись коммунизм построить. 

– Но перед тем как революция свер-
шилась, в народе образ усиленно распро-
странялся справедливого, счастливого 
и нового устройства государства, а ста-
рое устройство обличалось. Ведь образ 
строился с начала государства нового. И 
образ нового, для всех добрейшего пра-
вителя в народе создавался. И то, как 
каждый будет жить счастливо. Вот эти 
образы и повели людей, позвали за себя 
сражаться с теми, кто ещё старым обра-
зам был верен. И революция, потом гра-

Тайная Наука
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жданская война, в которую народа мно-
жество было вовлечено, на самом деле 
двух образов сраженьем были. 

– Конечно, что-то в этом, может, есть. 
Но только Ленин, Сталин не образы. 
Они, все знают, просто люди, руководи-
тели страны. 

– Ты называешь имена, считая, что 
стояли за ними только люди во плоти. 
На самом деле... Может, сам подумаешь, 
поймёшь – всё это далеко не так, Влади-
мир. 

– Да, как не так? Я ж говорю тебе – все 
знают, – Сталин человеком был. 

– Тогда скажи, Владимир, мне, каким 
был Сталин человеком? 

– Каким? Каким... Ну, сначала все счи-
тали добрым, справедливым. Детей лю-
бил. Его на фотографии и на картинах с 
девочкой маленькой на руках изобража-
ли. В войну солдаты многие шли в бой, 
кричали "За Родину, за Сталина". Все 
плакали, когда он умер, мне мать моя 
рассказывала, когда он умер, так плака-
ло почти всё население страны. И в Мав-
золей его рядом с Лениным положили. 

– Так, значит, многие его любили и с 
именем его в смертельной схватке с вра-
гом побеждали. Стихи ему писали, но 
что потом, теперь что говорят о нём? 

– Теперь считают, что он был тира-
ном, убийцей, кровопийцей. Народу мно-
жество в тюрьмах сгноил. Из Мавзолея 
его тело вытащили, в землю закопали, и 
памятники все уничтожили, и книжки, 
что писал когда-то он... 

– Теперь ты понимаешь сам? Перед 
тобой два образа предстали. Два образа, 
а человек ведь был один. 

– Один. 
– Каким он был, сейчас ты можешь 

мне сказать? 
– Наверно, не могу... А ты сама ска-

зать мне можешь? 
– Не соответствовал ни первому, и ни 

второму Сталин образу, и в том трагедия 
была страны. Всегда трагедии происхо-
дили в государствах, когда значитель-
ным несоответствие бывало правителя и 
образа его, с того все смуты начинались. 
И люди в смутах за образы сражались. 
Совсем недавно к образу коммунизма 
стремились люди, но образ коммунизма 
ослабел, теперь стремишься ты к чему, и 
в государстве все живущие к чему стре-
мятся? 

– Теперь мы строим... Ну, может быть, 

капитализм иль ещё что-то, но чтоб так 
жить, как в странах развитых люди жи-
вут – в Америке, Германии. Ну, в общем, 
чтоб демократия была, как там, у них, 
достаток больший. 

– Теперь у вас отождествлён образ 
страны и справедливого правителя в ней 
по образу тех стран, что ты назвал. 

– Ну, пусть по образу тех стран. 
– Но это говорит о том, что оскудели 

знания совсем жрецов страны, в которой 
ты живёшь. Нет знаний. Нет сил у них, 
чтоб образ сотворить достойный, способ-
ный повести своим путём. Обычно в си-
туации такой все государства умирали, 
тысячелетий так история гласит. 

– Но что плохого, если мы жить ста-
нем все, как, например, в Америке или 
Германии живут? 

– Владимир, посмотри внимательнее 
сам, сколько проблем в тех странах, что 
назвал. Сам и ответь себе: им для чего 
полиция нужна очень большая и множе-
ство больниц? И почему всё больше са-
моубийств в них происходит, и куда едут 
люди отдыхать из городов богатых боль-
ших тех стран? Всё большее количество 
чиновников им требуется назначать за 
обществом следить. Всё это говорит, что 
образы слабеют и у них. 

– И что же получается, мы стремимся 
к их слабеющим образам? 

– Да, получается, тем самым и продле-
ваем ненадолго их жизнь. Когда образы 
ведущие уничтожали в твоей стране, 
в ней новый образ не создали. И пома-
нил всех за собой тот образ, что живёт в 
другой стране. Если ему поклонятся все 
люди, то перестанет существовать твоя 
страна, – страна, теряющая образ свой. 

– А кто его сегодня способен созда-
вать? Сегодня я нет жрецов. 

– Есть люди и сегодня, которые лишь 
только тем заняты, что образы творят, 
просчитывают образов способность ув-
лекать народ, и часто расчёты их верны 
бываю! 

– Я что-то и не слышал даже о таких. 
Или всё это содержится в строжайшей 
тайне? 

– Ты, как и множество людей, днём 
каждым с деяниями их соприкасаешься. 

– Да где, когда? 
– Владимир, вспомни, когда пора при-

ходит выбирать вам новых депутатов 
в государстве или из нескольких же-
лающих единого правителя – он прези-

дентом называется сейчас – пред всеми 
представляют образ их. А образ тот и 
формируют люди, которые своей про-
фессией избрали образы творить. У кан-
дидатов разных есть несколько таких 
людей. И побеждает тот, чей образ всех 
приятней получился для большинства. 

– Как образ? Все ж они реальные, жи-
вые люди. Они сами на собраниях перед 
избирателями выступают, и по телевизо-
ру тоже сами выступают. 

– Конечно, сами, только им советуют 
всегда, где и как себя вести, что гово-
рить, чтоб образу приятному для мно-
гих соответствовать. И часто кандидаты 
следуют совету. Ещё им делают рекла-
му разную, стремясь их образ с лучшей 
жизнью для каждого связать. 

– Да, делают рекламу. Всё равно не 
очень мне понятно, что главней сам че-
ловек, который в депутаты или прези-
денты хочет избираться или тот образ, о 
котором ты твердишь? 

– Конечно, человек всегда важнее, но 
ты ведь, голосуя, не встречался с ним, не 
знаешь в точности, какой на самом деле 
он, и голосуешь ты за образ, тебе препод-
несённый. 

– Но ведь ещё программа действий 
есть у каждого из кандидатов, и люди за 
программу голосуют. 

– Как часто исполняются программы 
те? 

– Ну, не всегда программы предвы-
борные исполняются, а полностью, воз-
можно, никогда их выполнить и невоз-
можно, потому что другие со своими 
программами мешаются. 

– Вот так и получается всё время, 
что множество творится образов, но нет 
единства полного средь них. Нет образа 
единого, способного собою всех увлечь 
и к цели привести. Нет образа, а значит, 
вдохновенья нет, неясен путь, сиюми-
нутна, хаотична жизнь. 

– Так кто ж тот образ может сотво-
рить? Жрецов сегодня мудрых, значит, 
нет. И о науке образности я от тебя впер-
вые слышу, той, что жрецам преподавал 
твой праотец. 

– Немного ждать осталось, будет 
образ сильный у страны. Он победит все 
войны, и мечты людские прекрасной 
явью претворяться станут в твоей стра-
не, потом по всей Земле.

Владимир Мегре "Сотворение"
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Шановні читачі, ні для кого не се-
крет, що легка, зручна пластикова 
тара після її використання стає ку-
пою мотлоху і завдає великої шкоди, 
забруднюючи навколишнє серед-
овище. Але, завдяки нашим творчим 
спритним умільцям, пластикова 
тара (в даному випадку пластикові 
пляшки) може перетворитися на від-
мінну і корисну нитку-стрічку.

Спеціальний верстат.
В наш час пластикову пляшку 

можна зустріти практично скрізь. Це 
і сміття, і колосальний ресурс одно-
часно. Багато умільців навчилися за-
стосовувати її в господарстві – надій-
но, дешево, довговічно. У природі, 
як відомо, сміття немає, воно тут же 
стає ресурсом для інших форм жит-
тя. Спробуємо і ми вдихнути життя 
в цей величезний дармовий ресурс. 

Таку мотузку (стрічку) можна засто-
совувати скрізь – у побуті, будівни-
цтві, на городі. Навчившись робити 
її для себе, зрозумієте, що це – неза-
мінний і цінний ресурс, який валя-
ється під ногами, і вже не зможете 
просто так пройти повз цього безцін-
ного "скарбу". Одного разу в поході 
по Кримських горах я зробив канат 
для гойдалки з 6-ти ПЕТ-пляшок, яка 
витримувала людину вагою більше 
70 кг. З однієї півторалітрової пляш-
ки виходить 9-18 (!) метрів стрічки за-
лежно від її ширини, від 2 до 8 мм.

Застосування стрічки з плас-
тикових пляшок дуже широке.

В городі і саду:
• підв'язування рослин – помі-

дорів, огірків, дерев, винограду та 
інше;

У побуті:
• надійна мотузка для білиз-

ни (можна для посилення взяти 2-3 
стрічки разом);

• зв'язування різних об'єктів;
• нитка для шиття (якщо взяти 

стрічку 2-3 мм і голку з широким 
вушком);

• декоративне застосування (пле-
тіння кошиків, прикрас);

У будівництві:
• зв'язування арматури металево-

го каркаса при виготовленні залізо-
бетонних конструкцій;

• як звичайна мотузка;
• ремонт і відновлення ручок для 

інструментів: обмотати ручки і опус-

тити в окріп, або подути будівель-
ним феном;

• ручки для дерев'яних і пластма-
сових ящиків;

• виготовлення канатів для різ-
ного застосування (наприклад, для 
гойдалки та ін.);

• в'язання матів з очерету;
• виробництво садових меблів з 

гілок, пов'язуючи їх мотузкою + фен;
• кріплення стрічкою за допо-

могою будівельного степлера поліе-
тиленової плівки (для теплиць) або 
матерії;

• виробництво віників і різних 
щіток зі стрічки;

• плетіння кошиків, кісок, ПЕТ-
полотна;

• пружинистий наповнювач для 
фільтрів і різних виробів;

• клей – феном розплавити;
• та багато іншого – експеримен-

туйте.
Така мотузка, як і пластикова 

пляшка, стягується від гарячої тем-
ператури. А це дуже гарна якість при 
будівництві, оскільки дозволяє при 
впливі пару, окропу, вогню або бу-
дівельного фена зменшувати її роз-
міри, посилюючи з'єднання виробів. 
Так, наприклад, можна скріплювати 
ручки віників, садові меблі з гілок, і 
навіть з'єднувати металеві каркаси в 
ЗБ-виробах без зварювання. Можна 
клеїти дерево такою ПЕТ-стрічкою, 
якщо розплавити її. Але можна обі-
йтися і без впливу температури, про-
сто зв'язавши стрічкою об'єкти, як 
звичайною мотузкою.

Ітак, я пропоную вам зробити та-
кий верстат.

Для пляшкоріза нам знадоблять-
ся:

2 болта і 2 
гайки М6, до-
вжиною 20-35 
мм; дощечка 
10-15 мм за-
втовшки, 2 
саморіза, від 
10 до 16 шайб 
о д н а к о в о г о 
розміру, шма-
точок леза від 
будівельного 
ножика.

На стрічки і мотузочки 
розпускаємо пластикові 
пляшки
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У дощечці потріб-
но просвердлити 2 
отвори для болтів, 
і 2-х саморізів. Від-
стань між шайбами 
потрібно вибрати 
таким чином, щоб 
коли шайби будуть 
надіті на болти, 
між ними був за-
зор 2-3 мм. Лезо встановлюємо між 4 
і 5 шайбами як показано на мал. 1, і 
фіксуємо гайками, або баранчиками. 
При цьому гостра частина леза пови-

нна бути спрямована від вас   
(мал. 2). Прикручуємо верстат 
до поверхні столу або лавки.

  Далі беремо ПЕТ-пляшку, 
знімаємо кришку, етикетку і 
відрізаємо дно по рівній лінії 
на пляшці (мал. 3). Ножицями 
або секатором зробіть надріз 
знизу пляшки (мал.4), відріза-
ючи 5-10 см стрічки необхідної 

товщини, щоб протяг-
нути початок стрічки 
у верстат (мал. 5)

Вставляємо цей кі-
нець під лезо до себе, 
як показано на мал.5. 
Правою рукою по-
трібно тягнути за цей 
кінець, а серединою 
лівої долоні злегка 

натискати на верх шийки пляшки, і 
утримувати її під невеликим кутом, 
щоб пляшка не зіскакувала, як пока-
зано на мал.5. Пляшка повинна сама 

обертатися у вас під долонею 
від того, що ви тягнете за 
стрічку. З першого разу може 
не вийти розрізати пляшку 
повністю на стрічку. Спробуй-
те ще і ще, поки у вас почне 
виходити.

 Можна нарізати 
стрічку різної ширини 
від 2 до 10 мм. Для цьо-
го потрібно перестави-
ти лезо між шайбами 
– нижче або вище.

В інтернеті за адре-

сою  http://youtu.be/cJHWvt6QLRc 
є докладна відео-інструкція збор-
ки верстата і порізки пляшки.

А якщо ж у вас немає можли-
вості зробити такий перетворю-
вач пляшок, або виникають пи-
тання, я з задоволенням розповім 
і поясню, а всім бажаючим надам 
готовий верстат для нарізки мо-
тузок з пластмасових пляшок.

Шановні читачі, діліться і Ви 
своїми винаходами, пишіть і роз-
повідайте, передавайте ваші зна-

ння та вміння, щоб висвітлювати їх 
на сторінках газети.

Сорока Олександр Андрійович 
(Ладомир)

   Родове Поселення «Сила Рода»
Тел. 097794 56 43 http://sila‑roda.at.ua



12    до Землі з любов'ю!  травень 2015

п р и р од н е  з е м л е р о б с т в о

Якщо ви на всі питання відповіли 
«так», то поясніть, будь ласка, чому 
біжите в магазин і намагаєтеся купити 
отруту і отруїтися?

Інакше, як можна назвати ваші по-
шуки сильнодіючої отрути «Престиж», 
«Табу» і т. д., щоб обробити картоплю 
і забути про жука. Був час, коли свої 
картопляні поля (а як назвати 5-10 со-
ток) відвідували три рази – посадив, 
підгорнув, викопав. За тиждень жук 
може залишити без врожаю. Ми нама-
гаємося зменшити обсяг роботи на ді-
лянці, але ж не за рахунок здоров'я це 
робити!

Посійте на грядки з картоплею дух-
мяну календулу, чорнобривці. Нехай 
тепер жук пошукає по запаху бадилля. 
Замульчуйте грядки травою, соломою, 
прикрийте картоном, щоб він із землі 
не зумів зі своєю ріднею вилізти.

І ще питання. А скільки ви садите 
картоплі? Три мішки? А шість мішків 
викопуєте? Тоді, звичайно, при такій 
кількості і сила-силенна роботи. Хіба 
мені вас зрозуміти, коли я саджу два 
відра, а викопую 30-31 відро!

У мене ділянка 22 сотки – є, де розгу-
лятися. Коли я її купила, кілька років 
тому, то всю ділянку полем засадила 
картоплею і помідорами. Восени того 
року урожай був невеликий.

Зараз ділянка під картоплю поділе-
на на грядки. Навесні саджу 5-6 грядок 
картоплі. Як тільки сходить, мульчую 
грядки. Жуки з'являються пізніше, ніж 
у сусідів. Перших жуків і листочки з 
яйцями збираю. А коли личинки вилу-
плюються – обприскую сумішшю Фіто-
верма (Актофіту) і Бітоксибацилліну.

Головне, для себе зробила висновок 
– чим менше посаджено, тим легше до-
глядати і врожай більше.

Томатів висаджую 70-100 коренів 
залежно від кількості сортів. Можна 
б і менше, та я і так кожного сорту по 
2-3 насінини сію. У теплиці 30 штук, 
а решта на двох грядках у відкри-
тому ґрунті. І в теплиці, і на вулиці 
обов'язково мульчую. Раз на тиждень 
обприскую біококтейлем (Здоровий 
сад + Екоберін + ЕМ-А (Сяйво-1) або 
НВ-101 – краще чергувати). До ЕМ-А у 
мене особливе ставлення – по-моєму, 
ніщо так не прискорює процес вегета-
ції і дозрівання томатів, як полив ним 
під коріння хоча б раз на два тижні. А 
головне – при обприскуванні ним не 
буває фітофтори. Давно визначила для 
себе, що коли жарко, я поливаю тома-

ти (у першій половині 
літа) по одному відру 
під корінь раз на 2-3 
тижні. Це набагато 
краще, ніж по одному 
кухелику кожен день. 
Мульча не дає воді 
розтікатися і вона йде 
прямо під корінь.

Якщо томати по-
чали дозрівати, то 
рясний полив призве-
де до розтріскування 
плодів.

Дуже подобається 
крапельний полив. 
Але він поки у мене 

тільки в теплиці і на вулиці на грядці 
з огірками.

У серпні на томати відкритого ґрун-
ту я на дуги накидаю плівку, залиша-
ючи відкритими торці. Перед цим зби-
раю всі стиглі, бурі плоди, проливаю 
грядку з ЕМ-А, обприскую і накриваю. 
Під плівкою тепло, коренева система 
велика, тому дуже швидко наростають 
великі томати. Томати зріють на коре-
ні. А про фітофтору я давно вже забула.

Ну а тепер висновки.
Мій врожай великий і чистий. Мої 

онуки бігають навколо мене на дачі і 
зривають огірки, томати, ягоди відра-
зу з кущів чистими. І часто просто об-
терши з'їдають на місці. Вони знають, 
що бабуля їх любить і на свій город 
«крутіше Фітоверму (Актофіту)», який 
розкладається через 2 дні, нічого не 
принесе і не отруїть природу. Та і його 
я застосовую в разі гострої необхіднос-
ті.

Перш, ніж застосовувати серйозні 
отрути, попросіть онуків, нехай вони 
вам прочитають в Інтернеті про небез-
пеку застосування таких препаратів і 
про наслідки. Якщо говорити про роз-
рекламований препарат «Престиж», то 
він заборонений в деяких країнах Євро-
союзу, наприклад у Франції з 1999 року.

Подумайте серйозно і вирішіть, чи 
потрібен вам сад, якщо ви вирішили 
боротися такими серйозними метода-
ми зі здоров'ям Землі, та й зі своїм!

Наталія Бистрова, м. Уфа
"Ваше плодородие", №38, весна 2015

Не престижно

Ви вважаєте себе розумною людиною?
Ви прожили багато років і у вас величезний досвід?
Ви любите своїх дітей і онуків?
Ви хочете довго жити і не хворіти?
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Крім курчавості персиків, наших дач-
ників дуже хвилює така хвороба дерев, 
як Моніліоз (моніліальний опік). Як бо-
ляче дивитися на абрикос або яблуню, 
коли в них після рясного цвітіння почи-
нають буріти і засихати спочатку квітки, 
а потім і пагони з листям (моніліальний 
опік). А влітку плоди гниють, опадають 
або засихають, залишаючись на дереві 
(Моніліоз, сіра плодова гниль).

Збудником цієї хвороби є гриб – Моні-
лія, який зустрічається повсюдно і най-
більшої шкоди завдає деревам, що зрос-
тають у вологих ділянках саду.

Зараження рослин відбувається в пе-
ріод цвітіння, якщо при цьому стоїть 
прохолодна, волога погода. Спори гриба, 
що перезимували в уражених гілочках 

і однорічних 
пагонах, або 
в муміфікова-
них плодах, 
що висять на 
дереві або опа-
лих на землю, 
р о з н о с я т ь с я 
вітром і кома-
хами. Потра-
пляючи на ма-
точки квіток, 
спори швидко 
проростають, 
а вражені квіт-
ки буріють і 
в'януть. Далі 

грибниця через квітконіжку поширюєть-
ся на пагони і листя, які також буріють, 
всихають і залишаються висіти на дере-
ві. Тому для того, щоб не відбулося вто-
ринного зараження плодів сірою гниллю, 
важливо після цвітіння, через 10-14 днів 
зрізати всі пошкоджені пагони. При цьо-
му треба пам'ятати, що міцелій гриба 
в гілках просувається донизу від місця 
зараження, тому обрізку слід проводити 
нижче місця пошкодження, захоплюю-
чи кілька здорових бруньок. Місця зрізу 
змочіть Пентафагом-С або зробіть замаз-
ку: глина + коров'як + Пентафаг-С.

Чи можна захистити дерево від зара-
ження грибом Монілія? Можна і просто 
необхідно! Якщо Ви встигли до цвітіння 
дерева обприскати 1-2 рази його стовбур 

і скелетні гілки Мікосаном-В, то вже під-
вищили його здатність до протистояння 
збудників грибних захворювань.

У фазі рожевого бутона і відразу ж 
після цвітіння зробіть обробку баковою 
сумішшю біопрепаратів: Тріходермін + 
Планриз + Пентафаг-С (100 мл кожного 
препарату на 10 л води).

Влітку сіра гниль вражає плоди, про-
никаючи через пошкодження шкірки 
плодів комахами (зокрема, плодожер-
ки і казарки), тому в червні доцільним 
буде дворазове обприскування (інтер-
вал 7-10 днів) дерев баковою сумішшю 
біопрепаратів: Гаупсин + Лепідоцид + 
Бітоксибацил-лін, або Актофітом.

Звичайно, якщо дерева дуже високі, і 
немає можливості обприскати кожну гі-
лочку, обрізати всі уражені, всохлі паго-
ни, то основні зусилля треба спрямувати 
на оздоровлення самої рослини (в цьому 
допоможуть Мікосан, ЕМ-препарати, 
Здоровий сад, Екоберін) та залучення 
живих захисників саду – птахів і комах-
хижаків. Для цього необхідно раз і наза-
вжди відмовитися від отрутохімікатів 
та інших хімічних засобів захисту (це 
і мідний купорос, і бордоська рідина в 
тому числі). Не перекопуйте пристовбур-
ні кола, а краще мульчуйте їх або виса-
джуйте під деревами квіти і багаторічні 
трави.

Олена Потапова,
консультант Клубу ОЗ, 

м. Севастополь

Моніліоз абрикосів і 
яблунь

До кінця літа огіркові ба-
тоги жовтіють. Плодоно-
шення йде на спад. Ого-

родників засмучує маленький врожай, 
їм хочеться балувати свою сім'ю ще 
свіжими огірочками. І щоб бути задо-
воленим достатком огірочків, досить 
підгодувати рослини настоєм цибу-
линня.

Чверть десятилітрового відра запо-
вніть цибулевим лушпинням. Нагрійте 
воду до 90 градусів (не кип'ятіть) і за-
лийте лушпиння до повного відра. По-
ставте на добу відро в тінь.

Вміст потрібно постійно перемішу-
вати. Наприклад, йдете по доріжці, по-
бачили відро – перемішайте. Присіли 
в тінь відпочити – перемішайте. Коли 
пройде доба, лушпиння, віджимаючи, 
викладіть в лунки огірків. Літр настою 

перелийте в інше відро і додайте 

до нього воду температурою парного 
молока. Полийте не тільки лунки, а й 
всю гряду з культурою. Таку процедуру 
треба проводити раз на тиждень. Крім 
того, розведений настій рятує рослини 
від захворювань. Побачили, що рос-
лина захворіла, облийте її розведеним. 
Однак, можна поливати кущі таким на-
стоєм і для попередження хвороб.

Огіркам необхідні волога і тепло. 
Поливайте рослини тільки теплою 
водою. Ємкості з водою в сонячний 
день нагріває сонце, коли його немає, 
то воду слід гріти. Холодна вода спри-
яє появі крючкообразних зеленців, а 
плоди стають гіркими. Для збільшення 
вологості в парниках і теплицях по-
ставте ємкості з водою. У спеку можна 
поливати доріжки між грядками. Ого-
лені після поливу коріння постійно 
присипайте землею.

Слідкуйте за температурним ре-
жимом. Не допускайте температуру 
нижче чотирнадцяти градусів. Якщо 
температура знизилася, поставте туди 
обігрівачі або гармати. А в спекотні дні 
відкривайте двері, вікна, знімайте рами 
або плівку з парника. Ближче до осені, 
коли ночі стають прохолодними, по-
верніть на місце плівку і рами. На ніч 
в теплицях закривайте вікна та двері.

Про отримання хорошого врожаю 
необхідно замислюватися ще при по-
садці огірків, оскільки можна посадити 
насіння з інтервалом у три тижні. Коли 
одні рослини відійшли, інші будуть ще 
радувати огірочками.

 За допомогою таких нескладних 
робіт виходить хороший врожай со-
лодких огірочків навіть в середині ве-
ресня.

                       Сайт: ecology.md
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 Через чверть століття після війни в 
глухому лісі під Вязьмою був знайде-
ний врослий в землю танк БТ з добре 
помітним тактичним номером 12. Люки 
були задраєні, в борту зяяла пробоїна. 
Коли машину розкрили, на місці меха-
ніка-водія виявили останки молодшого 
лейтенанта-танкіста. У нього був наган з 
одним патроном і планшет, а в планше-
ті – карта, фотографія коханої дівчини і 
невідправлені листи.

25 жовтня 1941 року
Здрастуй, моя Варя!
 Ні, не зустрінемося ми з тобою.
 Вчора ми опівдні громили ще одну гіт-

лерівську колону. Фашистський снаряд 
пробив бічну броню і розірвався всере-
дині. Поки вів я машину до лісу, Василь 
помер. Рана моя жорстока.

 Поховав я Василя Орлова в березовому 
гаю. У ньому було світло. Василь помер, 
не встигнувши сказати мені жодного 
слова, нічого не передав своїй красивій 
Зої і біловолосій Марійці, що схожа на 
кульбабу в пуху.

 Ось так з трьох танкістів залишився 
один.

 У темряві в'їхав я в ліс.
Ніч пройшла в муках, втрачено бага-

то крові. Зараз чомусь біль, що пропа-
лює всю грудь, вляглася і на душі тихо. 
Дуже прикро, що ми не все зробили. Але 

ми зробили все, що змогли. Наші това-

риші поженуть ворога, який не повинен 
ходити по наших полях і лісах. Ніколи я 
не прожив би життя так, якби не ти, 
Варя. Ти допомагала мені завжди: на 
Халхін-Голі і тут. Напевно, все-таки, 
хто любить, той добріший до людей. 
Спасибі тобі, рідна! Людина старіє, а 
небо вічно молоде, як твої очі, в які тіль-
ки дивитися і милуватися. Вони ніколи 
не постаріють, не зблякнуть.

 Пройде час, люди залікують рани, 
люди побудують нові міста, вирос-
тять нові сади. Настане інше життя, 
інші пісні будуть співати. Але ніколи 
не забувайте пісню про нас, про трьох 
танкістів.

 У тебе будуть рости красиві діти, ти 
ще будеш любити.

 А я щасливий, що йду від вас з великою 
любов'ю до тебе.

 Твій Іван Колосов.
(Газета "до Землі з любов'ю!", травень 2013)

д л я  п а м ' я т и

мирного неба вам, рідні старики! 
хочу розповісти вам і всім про свої почут-
тя. ось уже другий тиждень пішов, як я 
думаю про день перемоги. Що значить для 
мене це свято? у юнацтві я міг цілий день 
співати «Этот день победы...», дивився 
парад військ, розпрямляв груди. але з віком 
турбот ставало більше, і в суєті міг про-
летіти і цей день.

і ось цього року я став думати про вас, 
захисники батьківщини, про вашу любов до 
землі та до свого народу. честь, батьКів-
Щина, земля, народ – за кожним словом 
мільйони життів і люблячих сміливих сер-
дець. Кожен з вас знав і знає зміст слова 
батьКівЩина, де вона знаходиться і хто 
на ній живе. Кожен знав, що таке земля і 
народ, і з честЮ захищав свій род.

я зрозумів, що кожен день перемоги, 
кожне 9 травня – це мить, в яку потрібно 
встигнути обійняти стариків, побачити 
на власні очі ваші обличчя, зморшки, ме-
далі та ордени. і головне – встигнути по-
знайомити своїх дітей з вами: нехай вони 
подарують вам квіти, посмішку, і ті, хто 
постарше – скажуть: «спасибі за батьків-
щину!».

знайте, рідні, що пам'ятають діти й 
онуки ваш подвиг. і я вірю, що все більше 
людей згадують, що таке батьківщина, 
народ і честь.

низький вам уклін, здорового довголіт-
тя та мирного неба над головою!

роман зайцев, організатор Клубу оз, 
(Газета "До Землі з любов'ю!", 

Травень 2013)

Сила в Любові... Лист танкіста из 41-го.
Перемога

В цей день цвітуть салюти і чути дзвін пісень,
Не дай нам Бог забути який сьогодні день,
Не дай нам Бог забути, не дай нам Бог забути,
Не дай нам Бог забути про цей травневий день.
Страшні чотири роки ми йшли до цього дня,
Всі муки і тривоги ми випили до дна,
Крізь муки і тривоги ми йшли чотири роки,
Ми йшли до перемоги, а з нами йшла весна.

Приспів:
Перемога свята, перемога!
Свято миру, свободи, весни!
Чом тоді мої очі вологі?
Бо не всі повернулись з війни.
Сплять мільйони загиблих в окопах,
Це моєї країни сини.
Де була б ти сьогодні, Європа?
Де була б ти, якби не вони?

В цей день оркестри грають на радість дітворі,
І знову серце крають мелодії старі.
В цей день оркестри грають і знову серце 
крають,
І знову серце крають мелодії старі.
І сиві ветерани, згадавши ту війну,
В цей день кладуть тюльпани до Вічного вогню.
І сиві ветерани в цей день кладуть тюльпани,
В цей день кладуть тюльпани до Вічного вогню.

Приспів:
Сплять мільйони загиблих в окопах,
Це моєї країни сини.
Де була б ти сьогодні, Європа?
Де була б ти, якби не вони?
Перемога свята, перемога!
Свято миру, свободи, весни!

Слова: Юрій Рибчинський, Музика: Ніколо
Поспішаю обійняти стариків!
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з а п р о ш е н н я  у  в і ч н і с т ь

              Дед Агван

Я не видал родных дедов,
И видеть мог едва ли:
Все до рождения моего
Они поумирали.

Но я не обделён судьбой,
Я всё равно счастливый.
Был рядом дед, пусть не родной,
Но горячо любимый.

Он был не русский – из армян,
С деревни, из народа –
Агван Тиграныч Григорян,
Двадцать шестого года.

Он был герой и ветеран –
Такой, что прямо с книжки –
Для всех. А я ему кидал
За шиворот ледышки.

Я про войну всё с детства знал – 
Ведь дед, без всякой лажи, 
Мне каждый день преподавал 
С тарелкой манной каши.

Всё было так: он мирно пас
Овец у Арарата.
И вдруг взяла пошла на нас
Немецкая армада,

Чтобы ни русских, ни армян 
Здесь не было в природе, 
Но тут подъехал дед Агван,
И он был резко против.

Подъехал, правда, не один…
Стекались, словно реки,
Туда и тысячи грузин, 
Казахи и узбеки…

Разноязыкою толпой 
Они в окопы сели.
И в тех окопах всей гурьбой
Мгновенно обрусели.

Вместо овец на этот раз
Другие были звери.
И дед в прицел свой
«Тигра» пас, крутил хвоста «Панте-
ре»…

По-русски с ним общение шло
Сперва не идеально,
Но фразу «Башню сорвало» 
Он понимал – буквально.

Я с дедом мог тарелки три
Съедать той самой каши,
Внимая, как они пошли 
На Запад пешим маршем.

И, как всегда, в который раз
В итоге накидали…
А дальше шёл такой рассказ,
Как в слёзном сериале:

«Берлин. Апрель. Земля дрожит.
Снаряды, пули – градом…»
И дед по улице бежит 
С трофейным автоматом.

Кругом – разбитые дома,
Как гор кавказских гребни.
С собой у деда пять гранат,
Вдруг глядь : на куче щебня

Лежит, скулит от страшных ран,
Один, как щепка в шторме,
Такой же, как и он, пацан,
Но лишь в немецкой форме.

И тычет деду на окно,
Руками объясняет, 
Что он у дома своего
Лежит и помирает.

Что там родители его,
Что он берлинский, местный,
Его войною домело 
До своего подъезда.

И дед поверх своих поклаж
Хоть был не сильный самый,
Взвалил его, и на этаж –
Туда, где папа с мамой,

Где взрывом балку повело,
Где теплится лампада:
«Встречайте, фрау, своего
Немецкого солдата»…

Дед, говоря про этот миг,
Вдруг сразу изменялся:
Про страшный материнский крик,
Про то, как там остался.

Как в кухне, где горел шандал,
Воды ему нагрели,
Как с грязью ненависть смывал
За годы и недели,

Как спал на белых простынях
Среди войны и ада
И видел сны о мирных днях
В долине Арарата.

Как утром снова он пошёл
К победной близкой дате,
Услышав сзади «Danke schon»,
Ответив им «Прощайте»…

Тут я перебивал всегда,
Дослушивал едва ли:
«Дедуня, что за ерунда?
Давай, как вы стреляли!

Давай, как ты горел в огне,
Чуть не погиб на мине…» – 
Неинтересно было мне
Про простыни в Берлине.

Но дед чего-то замолкал,
Шёл за добавкой каши
И кашу снова в рот толкал,
Чтоб стал быстрей я старше…

Его уж нет, а я большой.
И вдруг я докумекал:
В тот день был самый главный бой
За звание человека.

 Игорь Растеряев

                        
 РОЗДУМИ

Як пройду по траві босоніж,
Огорне прохолода ніжністю.
Прислухаюсь, - шепоче спориш:
«Що ж ви, люди, зробили з вічністю?!»
За коротку життєву мить
Відтяли у природи-Матінки
Все, що можна згребти і спожить,
А борги полишили в затінку.
Засмітили зелений Рай,
Чистим душам смердить на звалищах,
Люто землю рвете на шматки,
Шаленіючи в чварах та заздрощах.
Зупиніться, вклоніться Землі,
Подаруйте дерева і квіти,
Джерела і річкову блакить
Відновіть, як турботливі діти.

Член Київського Клубу ОЗ,
Коваленко Катерина
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Наприкінці березня у нас в Клу‑
бі з'явився ЕМ‑керамічний посуд. 
Знаючи, що я люблю все справжнє, 
живе, красиве, а зайвих грошей не 
було, мене попереджали не заходи‑
ти до Клубу. Але я все‑таки при‑
йшла і вирішила не опиратися ба‑
жанню мати «живу» каструльку. І 
ось що з цього вийшло.

Колись в одній з казок читала 
про те, що можна зварити борщ із 
сокири і що цей борщ дуже смач-
ний. Тоді я в це не дуже повірила. 
Але недарма ж кажуть: у казці 
брехня, та в ній на-
тяк...

Вирішила я переві-
рити, чи можна віри-
ти казці. Викладаю 
докладний рецепт. 
В чудовому настрої 
і в передчутті дива 
берете глиняний гор-
щик. Закладаєте в 
нього: попередньо 
відварену квасолю, 
картоплю, моркву, 
дрібно нарізаний бу-
ряк, цибулю, капусту, додаєте нарі-
зані кубиками кабачки і солодкий 
перець, сушені в Ізідрі, заливаєте 
все це чистою водою. Вливаєте гар-
ного рослинного масла, накриваєте 
кришкою і ставите горщик в духо-
вку. У мене горщик-каструлька на 
4 л, і мій борщ варився-томився в 
духовці близько двох годин. Буряк 
за цей час встиг змінити свій колір, 
і я додала ще трохи натертого на 
дрібній тертушці буряка, солі, ква-
шеної аджики, петрушки, кропу, 
базиліка, куркуми, імбиру, кмину, 
товченого часнику, і все це ще пів-
години томилося в духовці. Потім 
ще півгодини все повільно остига-
ло в «печі». Відкриваєте духовку, 
повільно дістаєте чарівний горщик 
і ставите його на почесне місце на 
столі, піднімаєте кришку, а там ... 
ням-ням!

А ще зі своїм домашнім хлібом! 
Не їжа – казка! Відчуваєш себе Ва-

силиною Прекрасною.
Але це ще тільки початок. Ча-

рівний горщик зроблений із глини 
руками дуже добрих людей. Гли-
на – це мінерал, дуже міленький 
камінь. А камінь – він і є камінь. 
Ніяких почуттів, голі факти (тобто 
записана інформація). А інформа-
ція така: глина рідної землі; гон-
чарі замішували глину і співали 
пісні (у них, чомусь, коли ліплять 
горщики, настрій хороший); все 
(або майже все), що закладалося 
в горщик, вирощено з любов'ю на 
своїй ділянці методами природно-

го землеробства; готувалося, на-
різалося все в стані «Подарувати 
близьким радість». Все, що стосу-
валося почуттів, глині було дуже 
важко засвоїти, але вона успішно 
з цим справилася і «ожила». Шма-
ток холодної глини тільки завдяки 
енергії любові людей, що до нього 
доторкнулися, рослин перетворив-
ся в дивно теплий і добрий горщик, 
але з відмінною пам'яттю. І якщо 
ви раптом захочете покласти в ньо-
го сокиру і зварити з неї борщ, він 
згадає все, що було до цього, і борщ 
буде дуже смачним.

До речі, незважаючи на повну 
відсутність м'яса і тваринних жи-
рів, борщ вийшов дуже ситним. А 
сушені кабачки хрустіли, як гри-
бочки. Спробуйте!

Борщ варила Віра Грущенко.
Їли і розповідали близькі та родичі.

Записала Олена Качур, 
м.Вінниця

Борщ із сокириГазета розповсюджується за передплатою
(індекси: 99599 (рос.) и 37007 (укр.))

та в Клубі ОЗ в регіонах:

КИЇВ:
Дарниця (зал.) (044) 353-00-43
Пл.Перемоги ... (044) 484-54-80
Осокорки ......... (044) 229-87-22
Чернігівська ... (099) 249-05-73
Мінська ............ (099) 249-05-35
Севастопольска (099) 249-05-52
Лук'янівська ... (044) 221-70-92
Голосіївська .... (044) 228-38-15
Святошино ...... (044) 332-21-60
Васильківська (044) 362-32-09
Академмістечко (044) 221-20-75
Славутич ......... (044) 383-84-94
Троєщина........... (044) 229-20-94
Маяковського . (044) 222-81-91
Русанівка ......... (044) 221-70-93
Борщагівка...... (044) 228-01-25
Пл.Шевченко .. (067) 914-54-71

  РЕГІОНИ:
Артемівськ ...... (066) 233-04-38
Біла Церква ...... (04563) 324-51
Бердичів .......... (067) 410-01-23
Бородянка ....... (067) 924-84-59
Боярка .............. (067) 378-07-49
Вінниця ............ (097) 953-32-71
Вишгород ........ (098) 855-93-33
Дніпродзержинськ (068) 838-59-32
Дніпропетровськ

(Комунарівська) (067) 639-77-30

Жашків ............ (097) 917-83-46
Ірпінь................ (067) 549-54-16
Канів ................. (096) 441-04-53
Костянтинівка ... (050) 904-66-12
Красний Лиман.. (066) 979-94-90
Красний Луч ... (050) 611-72-70
Літин ................ (097) 361-37-97
Лубни ............... (066) 269-62-71
Луганськ .......... (095) 455-19-81
Макіївка .......... (050) 760-17-71
Львів ................. (032) 243-02-00
Маріуполь ....... (097) 577-65-34
Ніжин ............... (096) 081-46-61
Одеса ................ (048) 702-33-89
Полтава ............ (097) 915-54-68
Прилуки ........... (099) 421-79-99
Рівне ................. (096) 221-59-65
Орджонікідзе .. (096) 973-62-48
Свердловськ .... (099) 742-20-00
Сімферополь ... (063) 752-54-38
Слов'янськ ....... (095) 252-67-77
Ставище ........... (097) 917-83-46
Суми  ................ (066) 686-48-74
Тетіїв ................ (067) 392-62-38
Умань ............... (098) 649-98-60
Фастів ............... (098) 764-51-98
Хмельницький (097) 870-34-76
Черкаси ............ (067) 369-73-02
Чоповичі .......... (096) 327-42-27
Ясинувата ........ (050) 837-31-40

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


