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Н о в и Н и  к л у б у

Доброго здоров’я, шановні чле-
ни Клубу Органічного Землероб-
ства!

Як в країні все залежить від 
людей, котрі живуть в ній, так і в 
Клубі ОЗ все залежить від його 
учасників.

На перший погляд, це твер-
дження виглядає наївнім. Багато 
хто може сказати: що від цих лю-
дей залежить? І що залежить від 
членів Клубу ОЗ?

Але якщо подивитися глибше, 
то в суспільстві відбуваються 
саме ті події і саме ті процеси, які 
підтримуються людьми.  Перш 
за все, на рівні думки та енерге-
тично.  

Деякі знову можуть заперечи-
ти: що там ті думки? Головне – ді-
яти!

Я скажу так. Думки допомага-
ють чомусь відбутись, створю-
ють умови. Дії ж – це етап втілен-
ня задуманого. Без них дійсно ні-
чого не буде.

Наприклад, люди, які відчу-
вають вдячність Клубу Орга-

нічного Землеробства за його 
допомогу в більш розумному та 
радісному хазяйнуванні на своїй 
землі, або ж у  вирішенні особис-
тих задач – підтримують  його 
ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ своїми 
думками та діями. 

Щодо дій членів Клубу ОЗ, то 
вони різноманітні, починаючи з 
впровадження на практиці спосо-
бів хазяйнування в гармонії з 
природою, розповсюдження ідеї 
«до Землі з любов’ю!» серед своїх 
рідних та знайомих, використан-
ня клубної продукції та її вироб-
ництво, а також організація робо-
ти Клубу Органічного Землероб-
ства в своєму регіоні.

Загалом, способів участі у 
справі Клубу Органічного Земле-
робства та впливу на його діяль-
ність –  БЕЗЛІЧ.

І один із ДІЄВИХ способів 
впливу на долю Клубу ОЗ – це 
участь в СЕМІНАРІ-ОТІ.

Такі семінари, як правило,  
проходили два рази на рік – зи-
мою і літом. І найближчий літній 

семінар-ОТІ відбудеться с 21 
червня по 1 липня 2015 року в  ма-
льовничому місці на березі річки 
РОСЬ.

Запрошую на семінар організа-
торів Клубу Органічного Земле-
робства, а також членів Клубу 
ОЗ, в яких є внутрішня потреба, 
щоб був ЛАД у нашому Клубі, на 
Україні і на Землі.

Вартість участі в семінарі – 1 
тисяча грн. (харчування – вклю-
чено, проживання в польових 
умовах)

Ще хотів би добавити: якщо 
людина відмовляється своєю 
участю впливати на події, то це 
роблять інші і так , як вони розу-
міють,  буває, що  на благо, але 
може бути, і на шкоду. 

Сподіваюся на ваше розумін-
ня.

Довідки і реєстрація за телефо-
нами: 050-311-55-60, 067-45-75-777

Юрій Гончарук
Організатор семінару-ОТІ 

Літо 2015

Семінар-ОТI 
Літо 2015
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Є такий народний 
вислів: «Простіше про-
стого». Саме така у ба-
гатьох садівників дум-
ка про малину. Чого б 
простіше. Посадив, і 
начебто всі турботи – не 
забувай вирізати старі 
пагони. Одна проблема 
– дуже вже непосидюча, 
коріння надокучливі, як 
в пирію. Запустиш, через 
пару років всю ділянку 
заплетуть, перетворять 
ділянку в суцільний 
малинник, заб'ють всі 
інші рослини. Багато я 
всяких порад перепробу-
вав щодо призупинення 
малинової навали. Надійно тільки одне: 
обгородити малинник підземним парка-
ном із шиферу. Глибше півметра начебто 
корінням перелізти його не під силу.

Догляд за малиною.
Ну а щодо догляду, тут вже по при-

казці: «Як аукнеться, так і відгукнеться». 
Малина на розуміння та догляд ой яка 
чуйна. Не перебільшу, якщо скажу, що 
на цей рахунок це чи не найбільша чуй-
на ягода. У тямущого садівника малина 
в десяток (!!!) разів більше ягід дає, ніж у 
кого вона «простіше простого».

На гній і взагалі всякий компост вона 
дуже навіть чуйна. У суперечці: переко-
пувати малинник чи ні – давно переко-
нався: з вилами та лопатою сюди не ходи, 
не турбуй коренів. Їм по нутру спокій, та 
це й зрозуміло, а ще коли на землі ковдра-
мульча з всякого-різного. Гній, хороший 
компост – це в ідеалі, і будь-яка мульча 
підходить. Зносьте сюди з саду все, що 
перепріває. Нехай акуратисти-сусіди не-
схвально косяться на ваше підмалинне 
«звалище», воно на користь. І тут я пере-
конаний прихильник (перевірив) тих, хто 
і всякі зайві гілки, віджилі пагони (тієї ж 
малини) несе сюди ж. Секатором чик-чик 
– і мульча на літо-два. Легше дихається 
корінню під таким пухким покривалом, 
коли дощі заливають. Довше вологу від 
них спека витягує. А як же живність, що 
має звичай зимувати під такою ковдрою? 
Управа на кожну є. Читайте.

Полив малини.
Мабуть, жоден ягідник так не жадіб-

ний до води в пору наливу ягід. Та воно й 
зрозуміло, всі ягідники по весні відцвіли 

раз і все, а малина може цим при вмілому 
догляді місяці три займатися. На одній 
кисті і бутони, і колір, і зав'язі, і налив, 
і стиглий рубін. На особистому досвіді 
переконався: упустив полив (в суху пого-
ду, звичайно,) – і дві третини зав'язей за-
сохне. І ось ще що. Не шкодуйте нижніх 
кистей, особливо тих, до яких сонце не 
доходить. Не буде від них користі.

Малинові кисті взагалі простір лю-
блять, щоб вітерець їх обвівав, по мож-
ливості сонечко освітлювало. Ось тут до 
місця сказати, що я переконаний соболє-
вець. Років сім уже випробовував досвід 
А. Г. Соболєва з сусіднього Кургану і ска-
жу: це те, що треба для малини, краще не 
придумаєш.

Вирощування малини по-
Соболєвські.

Є ось такі подвижники, закохані в 
якого-небудь обранця свого саду. Собо-
лєв – дослідник по натурі, малина ж його 
«одна, але полум'яна пристрасть». Не 
роки – десятиліття (більше трьох) з нею 
возився. Свої спостереження, досліди 
(про них з року в рік писали в садівничих 
журналах) в цілу книгу звів, здається, 
так і не видана. Досить повно дає Соболє-
ва збірку «Любительське садівництво на 
Південному Уралі» (челябінське видан-
ня 1991 року). В нас на те немає можли-
востей, але ми дамо Соболєвські запові-
ти. Головне в них: дати малині повністю 
показати, на що вона здатна на просторі. 
Соболєв вивчив малинові схильності до 
дрібниць, вищесказане ним перевірено і 
опрацьовано. Піонерства ж його, в прин-
ципі, всього лише два.

 Подвійна обрізка-
прищіпка.

 Загальноприйнято 
пагони прищипувати 
в серпні, щоб дати їм 
зміцніти до зимівлі. 
Соболєв проводить об-
різок дві. Перша – в 
червні, коли гілка ви-
ростає приблизно на 
метр (70-120 см). Від-
разу ж починають 
з'являтися бічні паго-
ни. До снігу вони ви-
ростають до 30-70 см. 
Уявляєте, вже не по-
одинока вічка, а кущ. 
Навесні, як тільки роз-
пуститься листя, боко-

вини підрізати. Тоді знову утворюються 
додаткові бічні пагони. У підсумку по-
двійної обрізки до моменту плодоношен-
ня квіткові кисті звисають вже на 15-30 
(!) пагонах. Порахуйте, у скільки разів їх 
більше, ніж в разі одноразової прищіпки 
на ваших кущах! У стільки ж ягід більше.

Малина в два ряди.
Так ... Прискіпливий читач помітить, 

а як же простір для кистей? Це що ж за 
гущина утворюється? Мудрий Соболєв 
підійшов радикально. У нього малина в 
два ряди. На одному плодоносить, на ін-
шому тільки пагони-цьогорічки. Вони бу-
дуть плодоносити наступного літа, а цьо-
горічки перейдуть на плодоносний ряд. 
Як же Соболєв створив таку череду? Еле-
ментарно просто. У плодоносному ряду 
він вирізає всі пагони, що з’являються, 
до єдиного без жалю. Зате на іншому – 
молодому – не залишає жодного плодо-
носного. Ось і вся хитрість. Звичайно, 
шкода втрачати один ряд. Але, повірте, 
така безжалісність окупиться сторицею. 
Саме тоді ви забезпечите плодоносній 
малині належний простір, де вона про-
явить все, на що здатна. Адже зазвичай 
плодоносні пагони і молодь харчуються 
з одного столу і заважають один одному 
нормально жити. Випробуйте малину по-
Соболєвські, не пошкодуєте.

Для затравки – цифри Соболєва. Ма-
линник на пів-сотці. До новацій брав 20-30 
кг ягід, після них більше 130 кг. Вражає?

А. Жданов
Садове кільце, м Челябінськ

ВИРОЩУВАННЯ МАЛИНИ 
пО-СОбОЛЄВСькі
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Багато садівників і городників 
давно відмовилися від мінеральних 
добрив та отрутохімікатів при виро-
щуванні овочів і фруктів, вважаючи, 
що на органічних добривах можна 
отримувати смачні, солодкі, пожив-
ні плоди. Найважливішим фактором 
тут є якість вирощуваних овочів.

Існує багато методів і прийомів, 
що дозволяють отримувати якісний 
урожай. Один з них – це метод змі-
шаних або суміщених посадок. Які ж 
його переваги?

Змішані посадки є дуже ефек-
тивним і найпростішим способом 
сівозміни. У таких посадках ґрунт 
не втомлюється, не забракне, тим 
самим підвищуючи свою родючість. 

Якщо розумно спланувати посад-
ки, то можна отримувати урожай 
свіжих овочів протягом усього сезо-
ну з ранньої весни до пізньої осені; 
більш раціонально використовуєть-
ся площа ділянки. Поєднані посадки 
овочів, різних за часом дозрівання і 
вимогам до площі живлення, дозво-
ляють отримати високий урожай з 
маленької площі.

Використовуючи сприятливий 
вплив рослин одна на одну, поліпшу-
ється і смак, і поживна цінність пло-
дів. Рослини стають більш міцними, 
не хворіють; практично не пошко-
джуються шкідниками та хвороба-
ми – і це ще одна перевага змішаних 
посадок.

Існує такий термін 
як «рослина-нянька», 
роль якої – ство-
рити сприятли-
ве середовище, 
захистити ґрунт 
від бур'янів, ви-
сихання, зіграв-
ши роль живої 
мульчі.

Наприклад: 
салат, шпинат, 
щавель. Це мо-
жуть бути і кві-
ти, ароматичні 

трави, сидерати. Так, всім відома 
кульбаба виділяє велику кількість 
газу етилену, що прискорює дозрі-
вання плодів. А кропива, базилік по-
кращують смак томатів, продовжу-
ють термін їх зберігання.

Всіма улюблені чорнобривці ма-
ють бактерицидні властивості, про-
тигрибкові. Календула є природним 
антибіотиком. Огіркову траву (бо-
раго) висівають між капустами всіх 
видів. Вона зменшує пошкодження 
гусеницями, а своїм грубим воло-
систим листям відганяє слимаків та 
равликів. Кріп з капустою скорочує 
кількість капустяної попелиці. У 
капусти з селерою відносини взаємо-
допомоги: капуста стимулює зрос-
тання селери, а селера відганяє від 
капусти метеликів-білявок. Селеру 
можна садити вкрапленням між то-
матами, шпинатом, огірками, сала-
том, буряком, кущовою квасолею, 
шніт-цибулею.

Не вимагає окремих площ і редис. 
Він добре переносить змішані посад-
ки з томатами, петрушкою, шпина-
том, мангольдом, різними видами 
цибулі, часнику, капусти, полуни-
цею, горохом. Листовий і качанний 
салат захищають редис від блошок, 
а посаджений між кущовою квасо-
лею – він має дуже ніжний смак і 
стає особливо великим.

Петрушка є «супутником» для 
багатьох культур: спаржі, селери, 
цибулі-порею, гороху, томатів, ре-
диски, полуниці, салату. Її можна ви-
садити по краях грядок з томатами, 
а посадивши між трояндами кілька 
кущиків петрушки – вирішимо про-
блему з попелицею. Посаджена між 
полуницею петрушка відлякує сли-
маків.

Змішані, суміщені 
посадки 

Які їх переваги?
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Коли сієте гарбуз, посадіть його 
разом з кукурудзою. Вона дасть тінь 
гарбузу в спекотний час і врятує від 
перегріву. Взагалі кукурудза – дуже 
дружня рослина для багатьох куль-
тур.

Сійте кукурудзу з огірками, тома-
тами, салатом, бобами і квасолею, 
ранньою картоплею, адже ці культу-
ри стимулюють її зростання.

Сприятливим є вирощування кар-
топлі в змішаній 
культурі. Шпинат, 
кущова квасоля, 
боби – найкращі 
партнери для неї.

Квасоля, поса-
джена між рядами 
картоплі, не тіль-
ки збагачує ґрунт 
азотом, але й відля-
кує колорадського 
жука. Дуже гарне 
поєднання з капус-
тою, особливо ко-
льоровою і кольра-
бі, різними видами 
салату, редискою. 
Коріандр, настурція, чорнобривці, 
пижмо, льон відлякують колорад-
ського жука.

Улюбленець баклажан рекомен-
дується садити з кущовою квасолею, 
вона відлякує колорадського жука. З 
трав добре поєднується з чебрецем. 
Солодкий перець дружить з базилі-
ком.

За рахунок чергування посадок 
йде підвищення врожайності. На 
одній ділянці можна за сезон виро-
щувати кілька врожаїв. Наприклад, 

після редису мож-
на висадити спар-
жеву квасолю, а 
після ранньої ка-
пусти посадити 
огірки.

Треба звернути 
увагу і на деякі ви-
моги по змішаним 
посадкам:

– Вимоги по 
освітленості.

– Сумісність по 
волозі.

– Сумісність по 
харчуванню.

– Сумісність по висоті.
– Сумісність за розміра-

ми (розлога або компактна 
рослина).

– Сумісність по корене-
вим виділенням.

Нехай вас не лякає, якщо 
не знаєте, що з чим сади-
ти. Чітких правил немає, 
все приходить з досвідом, 
і виробляються свої плани 

зі змішаних по-
садок. Процес 
цей захоплюю-
чий, творчий: є, 
де застосувати 
фантазію, зроби-
ти свою ділянку 
землі райським 
куточком.

Яскраві кольо-
рові відтінки, 
змішані з диво-
вижними арома-

тами рослин, дзижчанням бджіл і 
співом птахів доставлять насолоду 
від виконаної вами роботи.

Не забуваємо, звичайно ж, муль-
чувати наші посадки. Протягом се-
зону підживлюємо рослини біокок-
тейлем: Здоровий сад + Екоберін + 
Нв-101, трав'яним настоєм, золою.

Пам'ятаємо про те, що шкідники 
з'являються тільки на слабких, хво-
рих рослинах.

З настанням осені ми готуємо під-
зимні посіви. І можна вже планува-
ти на весну спільні посадки. Так, 
наприклад, між часником посадити 
навесні буряк, селеру. Між рядами 

полуниці можна висівати петрушку, 
часник, кущову квасолю, шпинат, 
капусту, салат, цибулю, редис, редь-
ку, буряк.

Вдалих вам творчих польотів і за-
вжди бути з врожаєм!

Тетяна Чернуха,
Член Клубу ОЗ, 

м. Валки
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У 1992 році ми з чоловіком побуду-
вали опалювані теплиці та 12 років 
вирощували тюльпани, помідори, 
огірки та зелень. У процесі вигонки 
різного виду рослин ми використову-
вали тільки обрат (відходи з молоч-
ної промисловості), курячий послід 
або коров'ячий гній, іноді гумус, от і 
все. Але якщо рослини починали хво-
ріти або заводилися комахи-шкідни-
ки, то ці заходи не допомагали. Тоді 
ми міняли повністю ґрунт у тепли-
цях, а це далеко не легка процедура. 
Хімію ми принципово не використо-
вували, тому наші теплиці були не 

дуже прибутковим підприємством. 
Так от, побувавши на семінарі  
В. Гомлякова в Харківському клубі, 
що був присвячений ЕМ, і побачив-
ши відео з І. В. Юговим про досвід ви-
рощування томатів в Японії без замі-
ни ґрунту більше 15 років на одному 
місці, я прозріла. З тих пір намага-
лася дізнатися все про ефективні мі-
кроорганізми. Перше – купила книгу 
«Відроджене майбутнє» Теруо Хіга, і 
на одному диханні прочитала, і тіль-
ки тоді прийшло розуміння багато-
функціональності сфер застосуван-
ня ЕМ-технології, її унікальності та 
простоти в роботі. Ось уже 7-й рік як 
я веду ЕМ-спосіб життя. На початку 
свого досвіду застосування ЕМ здій-
снювала багато помилок, оскільки 
користувалася порадами і літерату-
рою не практиків, а теоретиків.

Так от, купивши в клубі ЕМ-А, по-
чала обробляти з обприскувача по-
саджені рослини у себе у дворі, один 
раз на тиждень, і результат здивував 
всіх і мене теж. Ділянка у мене у  
м. Дергачі невеличка, близько 3 со-
ток, але врожай був такий, що ми 
прозріли. Була середина жовтня 
місяця, а у мене в дворі всі росли-
ни були соковито зеленого кольору. 
Коли друзі приходили до нас у гості і 
скаржилися, що в них все посохло, то 
коли бачили буйство наших рослин, 
вони дивувалися. Дуже запам'ятався 
урожай огірків, які плодоносили 
з червня місяця, а в жовтні ми ще 
мали можливість пригощати ними 
наших друзів. Але найголовніше, що 
працюючи з ЕМ-А, я себе почувала 
чудово, але ж я хронічний алергік з 
15-річним стажем.

4 роки тому чоловік купив для 
мене ділянку – 25 соток землі в селі 
Безруківка. Це був червень місяць, 
весь город стояв у заростях кропу на 
передньому плані і осоту з пирієм 
(фото).

 Перше – скосила бур'ян на 6 сотках 
землі. У відро з водою об'ємом 10л 
влила 100 мл ЕМ-А і за рекомендаці-
єю знайомих додала 100 мл бурякової 
патоки (патоку більше не додаю), по-
лила скошену траву і залишила її на 
землі (фото).

Через 10 днів, абияк розпушити 
ґрунт, посіяла насіння сидератів, що 
було оброблене ЕМ-А (на 1л води до-
давала 1 мл ЕМ-А, обприскувала до 
вологого стану насіння і дала мож-
ливість їм підсохнути в тіні, після 
чого посіяла) – зійшли, але не друж-
но. Через місяць я знову посіяла си-
дерати, але на цей раз по стерні, по 
портулаку, і просто під граблі. Все 
насіння знову обробила, але концен-
трацію збільшила – 2 мл ЕМ-А на 1 л 
води.

Результат був дивовижний, спосіб 
посадки не вплинув на ріст рослин, і 
на цей раз вся ділянка стала зеленим 
килимом (фото додається).

  За час вигонки сидеративних рос-
лин я їх двічі обробляла по листу роз-
чином ЕМ-А (концентрація залежала 
від дати виробленого ЕМ).

Прийшла весна, опрацювала роз-
чином 100 мл ЕМ-А на 10 л води з об-
прискувача по засохлим сидератам, 
а через 2 тижні в цей ґрунт посадила 
картоплю під сіно. Сусіди мене по-
передили, що на цій землі багато ка-
пустянки, я в кожну лунку насипала 
яєчної шкаралупи, трохи деревної 
золи, а в деякі додала цибулинного 
лушпиння. Картоплю перед посад-
кою обробила ЕМ-А і тільки потім 
посадила. Повинна зауважити, що 
раніше я картоплю не вирощувала, 
тому неправильно поклала її в лун-

Досвід застосування 
ефективних 
мікроорганізмів



до Землі з любов'ю!  червень 2015    7

е м -т е х Н о л о г і я

ку, паростками догори (фото).
І ще дуже важливий момент – по-

садкову картоплю я купувала, не 
знаючи про терміни її вигонки, що 
вийшло в результаті видно на фото.

 За час вигонки картоплі я її поли-
вала 2 рази з лійки розчином з ЕМ-А.

Але врожай у мене був чудовий. 
Одна посадкова картопля дала в се-
редньому близько 12 штук, але не всі 
були великі.

 З капустою мені дуже пощасти-
ло, головки були дуже великі, навіть 
сусідів пригощала, тільки от не сфо-
тографувала. Солодкий перець дав 

багато зав'язі, але оскільки 
ми вкрай рідко його полива-
ли, то плоди були маленькі. 
Гіркий перець виявився не 
таким примхливим, пораду-
вав нас врожаєм. Помідори 
у мене покосила капустянка, 
адже до них в лунку я нічого 
не додавала і ЕМ-технологія 
мене в не врятувала, оскіль-
ки треба було додатково 
використовувати препарат 
ЕМ-5 (від комах і захворю-
вань).

Таким город у мене виглядав на 
початку жовтня місяця.

У цьому ж році у себе в Дергачах 
посадила помідори з додаванням в 
лунку ЕМ-Бокашей з харчових від-
ходів, зверху насипала шар землі 
близько 15 см і оскільки капустянки 
на ділянці немає, то врожаю виста-
чило і на заготовку на зиму. А за час 
вигонки кілька разів поливала ЕМ-А 
з лійки, до цвітіння, а потім після 
цвітіння.

Низькорослі помідори довелося 
підпирати кілками, оскільки під ва-
гою своїх плодів вони падали.

 До речі, високорослі 
помідори були посадже-
ні в грядку, де я закопую 
харчові та рослинні від-
ходи з осені, посипав-
ши їх ЕМ-Бокашами на 
пшеничних висівках і 
пролив ЕМ-А. І ростуть 
вони на одному місці 
ось уже 5 років без замі-
ни ґрунту.

Для замочування на-
сіння та обробки по лис-

ту я завжди в 
обов'язковому 
порядку ось 
уже 2 роки додаю ЕМ-сірий 
керамічний порошок.

Цього року я робила так. У 
ємкості з 0,5 л води розчини-
ла десь 1/4 ч.л. ЕМ-сірого ке-
рамічного порошку і влила 
1мл. ЕМ-А і в цьому розчині 
замочувала насіння: огірки 
тримала 2 години – пророс-
ли на наступний день, ка-
бачки – 4 години – проросли 
через 1 день і т.д. Ті з Вас, 

хто займається розсадою, розуміють, 
наскільки швидше відбувся процес 
проростання з ЕМ-технологією. І що 
дивно, так це кількість пророслого 
насіння – практично 100% схожість.

У мене є традиція – щороку роз-
давати своїм друзям трохи розса-
ди помідорів, вирощених на ЕМ-
технології. Одна з подруг виростила 
цього року достатню кількість своєї 
розсади томатів і хотіла відмовитися 
від моєї. Так її чоловік змусив при-
йти і забрати, аргументувавши, що 
від такої розсади відмовлятися не 
можна, адже вона вирощена на ефек-

тивних мікроорганізмах і завжди 
плодоносить.

У висновку хочу написати, що 
на землі краще працювати не тіль-
ки з ЕМ-А, а застосовувати ЕМ-
технологію повністю. Все залежить 
від того, як швидко Ви хочете відно-
вити родючість своєї землі ..

Калашник Сусанна, м. Дергачі
Пишіть на sk.em99 @ gmail.com – 

відповім на всі питання.
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Малина володіє великим арсеналом 
лікувальних властивостей, користу-
ється популярністю за чудові смакові 
якості. Маючи достатній практичний 
досвід та цінні наукові факти про дану 
прекрасну культуру хочу, поділитися з 
читачами корисною інформацією.

Переваги і недоліки ремонтант-
ної малини.

Популярність ремонтантної мали-
ни, в першу чергу, пояснюється тим, 
що вона позбавлена багатьох недолі-
ків, якими володіє малина звичайна. 
На відміну від малини звичайної, ма-
лина ремонтантна – культура з одно-
річним циклом розвитку надземної 
частини. За один сезон вона встигає ви-
рости і дати врожай. Cтебла при цьому 
пізно восени або рано навесні зрізують 
до рівня ґрунту, вивозять з ділянки і 
знищують. Разом із стеблами з ділян-
ки вивозиться і знищується більшість 
шкідників і хвороб. Це – одне з голо-
вних достоїнств ремонтантної малини. 
На відміну від звичайної, ремонтантна 
малина значно менше пошкоджується 
хворобами та шкідниками. Визрівання 
ремонтантної малини виключає про-
блему зимостійкості та зимового вису-
шення пагонів. Врожай на ремонтант-
ній малині формується наприкінці літа 
або ж на початку осені. Як правило, це 
більш сприятливий час для розвитку 
ягід.

Ремонтантна малина, особливо су-
часних, високопродуктивних сортів, 
дає мало пагонів заміщення і нащад-
ків, більш вимоглива до харчування, 
зволоження ґрунту, тепла, освітлення, 

ніж звичайна. Уро-
жай з одного куща 
2-3 кг, а при хоро-
шому догляді до 
5-6 кг. Розмір ягід 
сучасних сортів 
впевнено «пересту-
пив» за 4-5 г, кращі 
ремонтантні сорти 
мають масу 5-8 г, 
а найбільш вели-
коплідні – 12-15 г. 
Ці сорти створені 
талановитим фа-
хівцем світового 
класу професором 
Іваном Васильо-
вичем Казаковим 

(Росія). Для вирощування ремонтант-
ної малини на присадибній ділянці ви-
бирають самі освітлені і теплі місця. 
Ремонтантна малина любить пухкі і 
родючі ґрунти, внесення органічних 
добрив. На ґрунтах середнього механіч-
ного складу (м'яких і середніх суглин-
них) під перекопування вносять на 2-3 
відра 1 м2 хорошого розкладеного пере-
гною, компосту або верхнього (рудого) 
торфу, деревної золи. Малина не пере-
носить високого рівня ґрунтових вод і 
затоплення. ґрунтові води на посадках 
повинні знаходитися не ближче 1-1,5 м 
від поверхні ґрунту. Внесення добрив 
на велику глибину (на дно посадкової 
лунки) дає особливо гарні результати 
при вирощуванні на легких піщаних 
ґрунтах в південних регіонах.

Не можна закладати малинник, де в 
попередній рік росли пасльонові куль-
тури: картопля, перець, томати, бакла-
жани. Не можна використовувати 
ділянку з-під малини, це викли-
кає «стомлення» ґрунту. Боротьба 
з «втомою» ґрунту – повернення 
малини на колишнє місце через 
5-7 років. Кращим варіантом утри-
мання ґрунту в рік, що передує за-
кладці насаджень малини, є чор-
ний пар.

Посадка і догляд за мали-
ною.

Для більшості сортів ремон-
тантної малини рекомендованою 
є відстань між рядами 1,5-2 м, а 
між рослинами в ряду 0,7-0,9 м, 
що створює нормальні умови для 
освітленості. На присадибній ді-

лянці можна розміщувати малину у ви-
гляді добре освітлених груп, утворених 
1-3 рослинами. Якщо для групи вико-
ристовується 2-3 рослини, відстань між 
ними можна скоротити до 50-70 см.

Найбільш надійним строком посад-
ки малини є пізня осінь. Посадка у ве-
ресні не бажана, оскільки до цього часу 
у саджанців ще недостатньо сформува-
лася коренева система, що призводить 
до плохої приживаємості, незадовіль-
ної перезимівлі. Стандартні саджанці 
повинні мати добре розвинену коре-
неву систему і укорочену надземну 
частину довжиною 25-30 см. Рослини 
висаджуються на ту ж глибину, на якій 
вони росли в розпліднику, або заглубив 
на 2-5 см. Таке заглиблення необхідне 
для того, щоб коренева система після 
усадки ґрунту не опинилася на поверх-
ні. Коріння при посадці розправляють, 
засипають землею, ущільнюють ґрунт, 
добре поливають. Після поливу бажа-
но замульчувати перегноєм (5 -10 см). 
Догляд за ремонтантною малиною не-
складний: полив, розпушування ґрун-
ту, підживлення, боротьба з бур'янами. 
Поливи не повинні бути великими. 
Надлишок азоту шкідливий так само, 
як і його недолік. Рекомендовано ви-
користання рідких органічних добрив 
1-2 рази в першій половині літа з роз-
рахунку 3-5 л на 1 м2. Особливо ефек-
тивні підживлення ферментованим 1-2 
тижні настоєм пташиного посліду, роз-
веденим 20 частинами води або розве-
деним 1:10 ферментованим коров'яком. 
Бажано проводити в теплу погоду і 
обов'язково після поливу. З літніх робіт 
має велике значення видалення зайвих 

У ремонтантної 
малини велике 

майбутнє
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пагонів і кореневих нащадків. Чим ра-
ніше проведена ця робота, тим менше 
поживних речовин витратить рослина, 
тим краще буде врожай і якість ягід. На 
1 м2 достатньо мати 3-6 пагонів. Зайві 
пагони заміщення, що ростуть від осно-
ви багаторічного кореневища, вида-
ляють, зрізуючи їх секатором на рівні 
ґрунту. Зелені кореневі нащадки мож-
на використовувати в якості зеленої 
живців для подальшого розмноження. 
Щоб ягоди не торкалися землі і не псу-
валися, у другій половині літа пагони 
кріпимо на шпалери. Ремонтантну ма-
лину можна збирати раз на тиждень. 
Восени з настанням сильних холодів 
і завершення плодоношення зрізають 
всю надземну частину, граблями зби-
рають все опале листя, ягоди і сміття. 
ґрунт неглибоко рихлять, при сухій по-
годі проводять вологозарядний полив, 
мульчування.

Сорти ремонтантної малини.
Професором І.В.Казаковим створені 

прекрасні сорти ремонтантної мали-
ни і проходять випробування велико-

плідні форми. Наведу корот-
ку характеристику найбільш 
цінних сортів ремонтантної 
малини.

Геракл. Видатний сорт. 
Відрізняється дуже велики-
ми ягодами (до 8-9 г і більше). 
Вони темно-червоні, усіче-
но-конічні, кисло-солодкі, 
щільні, дуже гарні для замо-
рожування. Урожай високий, 
стабільний – понад 3 кг з куща. 
Невибагливий в умовах ви-
рощування, високостійкий до 
основних хвороб і шкідників. 
Термін дозрівання – початок 
першої декади серпня. Кущі міцні, не 
вилягають під урожаєм, не вимагають 
шпалери. Дає досить велику кількість 
кореневих нащадків, що спрощує його 
розмноження. Недолік – зайва шипува-
тість пагонів.

Діамантова. Відмінна риса цього 
сорту – повна відсутність на пагонах 
шипів і характерний сильний «діаман-
товий» блиск ягід. Ягоди дуже великі, в 

перших зборах до 12 г, з добрим смаком 
і ароматом. Початок дозрівання – друга 
декада серпня Урожай з одного куща – 
до 3 кг. Недолік – вилягання пагонів під 
урожаєм, потребує шпалери.

У публікації використані матеріа-
ли книги «Ремонтантна малина в Ро-
сії» І.В.Казакова, А.В.Сідельнікова, 
В.В.Степанова.

Г.Д.Федоров, Клуб ОЗ, м. Київ

І дорослі, і діти дуже люблять со-
лодощі до чаю, особливо цукерки. Але 
іноді через них болять зуби. Смачні і 
корисні ласощі можна приготувати са-
мим зі звичайних кавунових шкірок. 
Роблю я це так.

1. Беру кавунові кірки, зрізаю з них 
жорстку частину і на-
різаю на кубики або 
брусочки.

2. Варю цукровий 
сироп (2 склянки 
цукру на 2 склянки 
води, можна додати 
лимонний сік, лимон-
ну кислоту або вані-
лін).

Опускаю в киплячий сироп 
нарізані кубики (брусочки). 
Варю 3-5 хвилин.

3. Дістаю шумівкою і ви-
кладаю на блюдо. Даю посто-
яти 5-6 годин.

4. Знову варю в сиропі 3-5 
хвилин.

5. Дістаю майбутні цука-

ти, даю 
с т е к т и 
сиропу 
і викла-
даю на 
змаще-
ний ло-

ток для пастили.
6. Сушу в Ізідрі до готов-

ності.
7. Готові цукати – смако-

та! Ласощі можна укласти 
на зберігання в банки під 
вакуумні кришки, а можна 

побалувати себе відразу. Приємного 
і смачного чаювання!

Цукати також можна приготувати 
з гарбуза, кабачків, моркви, буряка і 
т.п.

Гульнур Петрова,
м.Уфа, vashe-plodorodie.ru

Цукати з кавунів? 
Смакота!
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Пам'ятаєте у Курдюмова Н.І. чет-
вертий принцип природосообразного 
землеробства?

БІЙТЕСЯ ГОЛОГО ҐРУНТУ! НЕ ЗА-
ЛИШАЙТЕ ҐРУНТ БЕЗ РОСЛИН.

Викопали ранню картоплю в червні 
– тут же засадіть грядку хрестоцвіт-
ними культурами: цвітною капустою, 
кольрабі. Якщо картопляна грядка 
звільняється в липні – саме час для по-
садки дайкона і зимової редьки.

У червні не пізно висівати насінням 
в ґрунт томати ранніх сортів дозріван-
ня, вегетаційний період таких томатів 
скорочується, і восени ви зможете зі-
брати врожай з цих кущів.

Петрушку і кріп можна висівати в 
червні і липні, але насінням, замоче-
ним в «паровій бані». Принцип такої 
бані дуже добре описав Бублик Б.А. у 
своїй книзі «Ваш город». А саме:

1. Всипати насіння в чашку з водою 
і добре розмішати, щоб все насіння на-
мокло.

2. Вибрати насіння на шматок водо-
проникної тканини (ситцю, полотна) і 
зав'язати його звичайним вузлом.

3. Налити в чашку води і покласти в 

неї насіння вузлом вниз; води має бути 
стільки, щоб вузол був у воді, а насін-
ня – над нею.

4. Потримати «баню» в тіні 3-4 дні, 
стежачи за тим, щоб вузол завжди був 
у воді: вологи, що поступає до насіння 
по капілярах, достатньо, щоб насіння 
постійно було у вологому середовищі і 
в той же час дихало.

Ось таким чином підготовлене на-
сіння можна висівати в ґрунт. Якщо 
раптом насіння проросло, то не підсу-
шуйте його, скористайтеся Гідросівал-
кою, яку пропонує Клуб ОЗ.

Після прибирання часнику – на цьо-
му місці дуже добре ростуть огірки, 
які можна висаджувати до серпня мі-
сяця.

У липні можна висаджувати на 
звільнені грядки – буряк і моркву, 
тільки, звичайно ж, тримати місця по-
садок в постійно вологому стані. Якщо 
є можливість – притіняти молоді схо-
ди від жаркого літнього сонечка агро-
волокном.

У липні можна висаджувати ще ка-
бачки, квасолю кущову, салат і бази-
лік.

У серпні звільнені місця засіваємо 
засухостійкими сидератами: злакові – 
жито, овес, сорго; з хрестоцвітних – су-
ріпиця, гірчиця; фацелію. Але до вхо-
дження сидератів в стійке зростання, 
доведеться їх поливати.

А якщо ви не хочете обтяжувати 
себе літніми посадками овочевих 
культур, засадіть відразу ж звільне-
ні грядки сидератами або будь-яким 
іншим насінням, яке опинилося у 
вас під рукою (це і насіння квітів, на-
приклад, майорів або чорнобривців). 
Пам'ятайте – земля не повинна пусту-
вати і зміна різних рослин, що на ній 
ростуть, – найкращий метод її віднов-
лення.

Тетяна Корсун, Олена Потапова
Клуб ОЗ, м. Севастополь

Хочу поділитися своїм досвідом 
вирощування та застосування посуд-
ного гарбуза – лагенарії і природної 
мочалки-скрабу – люфи.

Ще рік тому ми загорілися бажан-
ням знайти гідний посуд на заміну 
пластикових пляшок і скла. Було 

чимало ідей, починаючи від шкіря-
них курдюків, закінчуючи глиняним 
посудом. Головні завдання, які ми 
ставили: можна зробити своїми ру-
ками, дешево, хімічно та біологічно 
чисто, красиво. Так ми наткнулися 
на замітку про лагенарію, посудний 
гарбуз. Насіння знайшли через зна-
йомих і в насіннєвих ларьках. По-
садили в кінці квітня в горщики і 
стали чекати. Насіння довгий час не 
прокльовувалося, воно у нас стояло 
на підвіконні, але потім, коли соне-
чко пригріло, паростки потяглися до 
сонечка.

Як ми пізніше дізналися, насін-
ню для сходів потрібно не менше 30 
градусів. За таких умов воно за 5-7 
днів сходить. Так воно стояло, поки 
не настали теплі сонячні дні, щоб 
температура не опускалася нижче 
15 градусів. Висаджували в ґрунт, 
як гарбуз, в землі видовбували лун-
ки приблизно через метр, засипали 
свіжим гноєм і прикривали землею 

на 3-5 см, по одній рослині в лунку. 
Обов'язково потрібно передбачити 
опору для плодів, щоб вони були 
підвішені і не торкалися сторонніх 
предметів, оскільки можуть пошко-
дитися. Для росту бажано вибирати 
сонячні місця, тому що цей тропіч-
ний гість вимогливий до світла.

Зняли плоди вже перед самими 
морозами в перших числах листо-
пада. Поставили в тепле сухе місце 
на сушку. Приблизно через місяць в 
гарбузах вже задзеленчало насіння, 
значить готові.

З висушених плодів можна роби-
ти коновки, ополоники, судини для 
зберігання води, сипучих продуктів, 
після обробки наждачним папером 
можна розписати і використовувати, 
як вазу. Є можливість задавати фор-
му зростаючому плоду за допомогою 
прозорих, жорстких форм. Помістив-
ши плід, що розвивається, всередину 
форми, у міру зростання плід при-
ймає обриси форми. Можливо ство-

Посудний
 гарбуз 

 і мочалка-
скраб

Літні посадки
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Шановні читачі газети! Ділюся з вами 
своїм досвідом вирощування пекінської 
капусти. Яка вона корисна, ніжна і 
смачна, багато городників вже знають.

Так от, садимо її в середині літа на 
звільнені грядки, наприклад, після зби-
рання ранньої картоплі. Сію насіння 
прямо в ґрунт, в лунки кладу по 2-3 на-
сінини. Якщо зійдуть всі, пересадимо з 
грудкою землі в іншу грядку. Якщо за-
лишати два паростка в одній лунці, то 
лунки потрібно зробити далі одну від 

одної. Грядку 
укриваємо агро-
волокном. Його 
можна спочат-
ку покласти на 
ґрунт. Коли на-
сіння почне про-
ростати, агрово-
локно потрібно 
підняти на дуги. 
Якщо не вкрива-
ти агроволокном, 
то що станеться? 
При поливі лун-
ки затягує кіркою 
і ніжній рослині 
незатишно. Коли 
рослина пророс-
ла, то гаряче, 

сухе повітря, яке господарює в середині 
літа, може знищити маленькі паростки. 
Тому, під укриттям капусті дуже ком-
фортно. Вона швидко набирає зелену 
масу. Ось тепер рослинам не загрожує 
ні вітер, ні сонце – можна їх відкривати. 
Вони без клопоту можуть рости вже са-
мостійно.

Але пекінську капусту дуже обо-
жнюють слимаки. Іншими словами 
можна виразити так: щоб слимаки не 
пошкоджували інші рослини в городі, 

посадіть пекінську капусту. Але не тре-
ба боятися слимаків. Навколо грядки з 
капустою доріжки засипте дрібною де-
ревною стружкою. Долаючи її, слимаки 
втрачають багато слизу. А присипаючи 
зверху пекінську капусту деревною зо-
лою, їм зовсім це не до вподоби. А зола 
для капусти – це ще й підгодівля мікро-
елементами.

Отже, капуста росте, але для того, 
щоб качан наростав раніше і був щіль-
ніше, одягаємо на листя овочеву дрібну 
сітку, залишаючи тільки нижні листки. 
Середина листя стискається, і качан 
росте більш щільним.

Капуста витримує заморозки до -6 
градусів. Її прибираємо, коли темпера-
тура повітря досить знизиться.

Якщо пекінську капусту посади-
ти рано навесні або під зиму (це я теж 
пробувала), вона швидко йде в стрілку 
і зацвітає жовтенький квіточками. Рос-
лина, отримуючи стрес від різких пере-
падів температури, намагається продо-
вжити свій рід, тобто виростити насіння, 
і їй вже не до зав'язування качана. Ось 
так поводиться пекінська капуста.

Бажаю вам виростити хороший вро-
жай.

Галина Просяна, Клуб ОЗ,
м. Красний Лиман

Вирощування 
пекінської капусти

рювати опуклі і увігнуті орнаменти 
фігури.

Наш особистий ковш, зроблений 
для лазні, прослужив уже півроку 
без видимих пошкоджень. Сподо-
балися теплоізоляційні властивості 
такого ковша. Так, набравши окропу 
з бака, вода прямо в ковші продо-
вжувала кипіти ще секунд 15. Зруч-
на форма ручки черпака і мала вага 
зробили його приємним предметом 
побуту в лазні.

Ще один гість на нашому горо-
ді – це Люфа. Умови посадки такі 
ж, як і для лагенарії, тільки пло-
ди обробляються по-іншому. Після 
зняття зберігати також у теплому 
сухому місці до повного висихання, 
як тільки насіння застукали, можна 
видаляти зовнішню оболонку і все-
редині буде волокнисте утворення з 
насінням. Насіння їстівні, тому від-
разу їх виймаємо, а волокно можна 
використовувати як мочалку-скраб. 
Причому жорсткість можна регулю-

вати часом збору 
люфи. Чим пізні-
ше зірвеш, тим 
жорсткіше буде 
мочалка. Перед 
з а с т о с у в а н н я м 
мочалки бажано 
її замочити в гаря-
чій воді.

Так само з цієї 
сировини виготов-
ляють численні 
предмети госпо-
дарського вжитку 
– купальні череви-
ки, сонцезахисеі кашкети, проклад-
ки для взуття та головних уборів, 
циновки, кошики та багато чого ін-
шого.

Ось так в домашніх умовах ми за-
безпечуємо себе різними корисними 
предметами, але ж такі речі не ку-
пиш ні в якому магазині, адже все 
своїми руками, та й подарунка кра-
ще не знайдеш, такі речі зберігають 

особливий настрій і самобутність, і 
будуть радувати око і тіло близької 
людини!

А в цей час буде випускатися мен-
ше синтетичного сміття, і повітря, 
вода, земля будуть чистішими, і 
наші внуки скажуть нам – дякуємо.

Живіть багато.
Олексій Дикарєв

Клуб ОЗ, Байдарська долина
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Мульча: тонкощі і 
... товстості

Мульчування дає масу бонусів: 
збереження вологи, поліпшення 
структури, запобігання перегріву 
ґрунту влітку, зменшення промер-
зання взимку, захист ґрунту від еро-
зії, профілактика грибкових інфек-
цій, зменшення бур'янів ...

 Але, на жаль, при невмілому ви-
користанні мульчі, бонуси легко 
перетворюються в проблеми: пере-
зволоження, уповільнений розвиток 
рослин, накопичення бур'янів і пато-
генів, різке посилення заморозків ...

Отже, по пунктах ...
Перезволоження – цілком ре-

альна небезпека.
Особливо на важких і погано 

структурованих ґрунтах. Особливо – 
для виражених «сухолюбів». Товстий 
шар мульчі при слабкому заповне-
нні ґрунту корінням (молоді посад-
ки) і при поганому дренажі може зі-
грати злий жарт. Перевірено.

Уповільнення (або повне пригні-
чення) зростання після мульчу-
вання.

Буває з двох причин.
Перша причина. Пухка мульча на-

носиться на холодний ґрунт навесні 
(або занадто товстий шар мульчі во-
сени) і ґрунт дуже довго прогріваєть-
ся. У такому випадку розвиток рос-
лин сповільнюється не тільки через 
низьку температуру ґрунту, але ще 

й тому, що мікрофлора спить. І ґрун-
това фауна спить в зимовій сплячці 
... А якщо вони сплять, то і елементи 
живлення (особливо – азот) звільня-
ються в дуже обмеженій кількості. 
Коротше, який зріст, коли холодно і 
їсти нічого ... Якому-небудь Вереско-
ві (на якому-небудь півдні) – саме те.

Друга причина. Мульча волога, 
добре подрібнена і багата целюло-
зою (тирса, солома, папір). Це просто 
бенкет для ґрунтових грибів! Вони 
розмножуються лавиноподібно ... 
загалом-то це благо, якби не одне 
«але». Для розкладання целюлози 
необхідна величезна кількість азоту, 
яке вилучається з ґрунту. На щастя, 
тимчасово ... 
Але – в це «тим-
часово» зростан-
ня немає в прин-
ципі! Зростання 
може не бути 
півтора місяця 
або ... півтора 
року. Залежить 
від клімату, 
ґрунту, якості і 
кількості нане-
сеної органіки.

При добавці 
(в нижній шар) 
чогось сокови-
того, багатого 

азотом (скошена трава, кухонні від-
ходи, гній) – проблем нуль. Також, 
нуль проблем при ре-гу-ляр-но-му 
внесенні целюлозної органіки – азот 
з попередньої партії вже повертаєть-
ся в обіг.

Саме тому багато хто спокійно 
вносить тонни тирси, а у них все 
«пре». Пре, всупереч всім рекоменда-
ціям! Секрет у тому, що вносять вони 
їх кожного року. Або щомісяця.

Накопичення бур'янів ... тра-
пляється аж з трьох причин.

По-перше: насіння бур'янів можуть 
заноситися з мульчею. Особливо під-
ступні солома, сіно, соняшникове 
лушпиння, виполоті бур'яни з на-
сінням, харчові відходи (яблука, ка-
вуни, гарбузи і томати сходять щіт-
кою) ... Хоча, буває, що навіть лежана 
тирса дає ТАААКУ кількість одно-
річного бур'яну – просто купа колись 
заросла бур'яном і весь «врожай» на-
сіння опинився там. Мульчувати ви-
щеописаними матеріалами можна (і 
потрібно), тільки краще їх прикрити 
зверху чимось «сходонепроникним» 
... або вчасно поворушіть таку муль-
чу в сонячну погоду.

По-друге: кореневий бур'ян (беріз-
ка, пирій, осот тощо) активно «лізе» 
з незамульчованої (прилеглої) площі 
під мульчу. Там пухко, сиро, є жив-
лення ... Активно – це до метра. І на-
віть до двох, якщо корені сильні.

По-третє: неправильна прополка 
замульчованих площ. Неправиль-
на – це коли в сиру погоду виполо-
ті бур'янинки (вони висмикуються 
легко, під мульчею ґрунт пухкий) 

Гриби живуть тут
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укладаються корінням ближче до 
сирої землі (або до сирої мульчі). 
Коріння моментально чіпляються 
за сиру поверхню (не приростають, а 
саме чіпляються – цього достатньо), 
а «вершки» екстрено переходять до 
цвітіння і плодоношення. Урожай 
насіння бур'янів готовий за кілька 
днів. Невиполоті бур'яни спокійно 
собі ростуть, а виполоті й укорінені 
– вже з насінням. Тут треба просто 
привчити себе класти виполотий 
бур'ян корінням наверх, а бадилля 
прикривати наступними шарами 
мульчі. Шикарна, до речі, мульча!

Взагалі-то, є ще й четверта причи-
на ... але про неї якось навіть і гово-
рити соромно ... тонкий шар мульчі.

Накопичення патогенів та 
шкідників ... Рідко, але буває.

Для профілактики гнилей дуже 
підходить ... різноманітна мульча, а 
особливо – пріле сіно і трухлява де-
ревина. Фокус в тому, що на всяку 
цвіль і фітофтору є сінна паличка і 
антибіотики, вироблювані «правиль-

ними» грибами. 
Особисто у мене 
в мульчу спо-
кійнісінько йде 
будь-яке пошко-
джене хвороба-
ми «бадилля». 
Просто при-
криваю зверху 
чимось іншим – 
все «з'їдається» і 
«ховається».

Мульчування 
ураженим хво-
робами опалим 

листям та па-
далицею (чим-
небудь – зверху, 
щільно) – пре-
красна міра від 
парші, сірої гни-
лі ... та інших 
хвороб. Сли-
маки дуже лю-
блять мульчу, 
але уникають 
свіжої тирси, 
сухого піску і 
золи. Капустян-
ці теж до вподо-
би пухкий орга-

нічний ґрунт і вогкість.
Можливо, доведеться скоригува-

ти набір культур: виключити такі, 
що сильно пожира ...поражаються. 
До тих пір, поки встановиться ба-
ланс між травоїдними і їх поража 
... пожирателями. А непорушена та 
р і з н о м а н і т н а 
мульча – від-
мінне місце для 
життя багатьох 
хижаків. Корот-
ше, терпіння. І 
придивіться до 
б а г а т о р і ч н и х 
рослин, їх не 
так «гризуть». 
Багато хто з них 
можуть (легко) 
замінити добру 
половину одно-
річних овочів. 
Про однорічні 

квіти я промовчу.
Ну, і про заморозки.
Так, як не сумно це звучить ... Пух-

ка і суха мульча чудово підсилює 
радіаційні заморозки! Щільна і сира 
– теж, але трішки. Все просто – за ра-
хунок «теплої» шуби переривається 
випромінювання тепла з ґрунту в 
приземний шар повітря.

Хороший привід не поспішати з 
першою весняною прополкою – під 
будь-якою рослинністю відчутно 
більш волого, менше перепади тем-
ператур. І, враховуючи ризик упо-
вільнення зростання навесні (див. 
вище), використовувати все рихле і 
сухе восени, для збереження тепла в 
ґрунті ... До весни мульча промокне і 
злежиться.

Сергій Сидоренко, 
Краснодарський край, 

vashe-plodorodie.ru

Жимолость посаджена прямо в 
бур'яни, мульча - мішковина і 

стара солома

Малини буде багато. 
З даху - вода, на землі - 

мульча

Свіжа стружка товстим шаром -
 і молоді хости можна не поливати

По мульчі можна ходити в білому 
- навіть навесні бруду немає
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Іноді буває, що придбаний навесні 
сорт показує себе з не зовсім хорошо-
го боку. Начебто і репродукція – су-
переліта, і постачальник надійний, і 
опис сорту – добрий. В чому ж спра-
ва?

Дайте сорту шанс!
Можливо, справа в тому, що карто-

пля не з першого року проявляє всі 
свої сортові особливості. Вона ніби 
звикає до вашої ділянки. До того ж, 
різні роки сильно розрізняються умо-
вами зростання, і ті сорти, що відмін-
но показало себе в один рік, гірше ви-
ростуть в інший. Не розчаровуйтесь 
в сорті відразу, дайте йому ще один 
шанс. А от спостереження свої запи-
шіть до дачного зошита, до наступно-
го року багато нюансів можуть бути 
переплутані або забуті.

Справа смаку.
Якщо сортів у вашому розпоря-

дженні вже занадто багато, і від де-
яких хочеться позбутися, проведіть 
вдома ДЕГУСТАЦІЮ. Це дозволить 
об'єктивно вибрати найсмачніші з 
вашої колекції сорти і надалі розво-
дити саме їх.

Для дегустації беремо від кожно-
го сорту по бульбі, чистимо їх, при 
цьому на клубні вирізаючи ножем 
початкові букви назви сорту. Вже на 
цій стадії ви побачите, як вони від-
різняються за кольором і консистен-
цією – навіть ніж входить в бульбу 
по-різному. Відзначте для себе, на-
скільки зручно було чистити.

Потім варимо картоплю, як за-
вжди, в одній каструльці. Викладає-
мо на тарілочку і запрошуємо сім'ю 
на дегустацію. Зварені в однаковій 
температурі, однаковий час і однако-
во посолені, можна буде об'єктивно 
порівняти смакові якості кожного 
сорту.

Пам'ятайте: про смаки не спереча-
ються! І, як показує мій досвід, думки 
можуть не збігтися. У такому випад-
ку попросіть рідних назвати не самий 
смачний, а самий несмачний сорт. 
Тут думки, як правило співпадуть, 
його і забирайте з колекції. Решту – 
благополучно готуємо до зимівлі!

Щоб насінневі бульби зберегли-
ся.

Бульби картоплі на насіння пра-
вильно буде відібрати спочатку не за 

розміром, а від самих хороших лунок. 
Так ви проводите сортопокращення, 
натомість сортовиродженню. Судіть 
самі: ви взяли, як зазвичай, бульбу з 
куряче яйце, не подивившись, з яко-
го вона була гнізда. Може, вона була 
найбільшою у своїй лунці? А може, 
взагалі єдиною? ;)

Отже, ще при викопуванні: най-
кращі лунки відкладаємо окремо. А 
потім вже з них при достатній кіль-
кості цих бульб з хорошою генетикою 
вибираємо за розміром. Якщо кіль-
кість відкладеного окремо невелика, 
то залишаємо на насіння всі бульби, 
великі навесні розріжемо.

Відібрані на насіння бульби про-
миваємо і викладаємо на світло для 
прозеленення. Це потрібно зробити 
для гарного збереження насіннєвого 
фонду: такі бульби і гниють менше, і 
мишами не ушкоджуються. Та й вам 
з'їсти їх взимку теж вже не вийде: 
зелені бульби містять соланін, вони 
отруйні.

Для того, щоб ненароком не пе-
реплутати сорти, можна підписати 
назву сортів прямо на бульбах мар-
кером. Картопля від цього не зіпсу-
ється.

Я зберігаю насіннєву картоплю 
в тому ж підвалі, що і їстівну, – на 
сусідній полиці. А ось хороший мій 
знайомий, Замяткін Іван Парфенті-
йович, – в поліпропіленових мішках 
з-під цукру 5кг, підвісивши їх на цвях 
у будинку недалеко від вікна. Так і 
зберігає всю зиму! Картопля в таких 
мішках не задихається, отримує ба-
гато світла, дає міцні невеликі зелені 
паростки і не потребує потім додат-
кового пророщування. Напевно, цей 
спосіб є добрим для тих, хто має в 
розпорядженні веранду з постійною 
п л ю с о в о ю 
температу-
рою протя-
гом зими.

Защітіна 
Валерія,
м. Саяно- 

горськ, 
prirodnoe 

zemledelie.ru

Як правильно 
відібрати насіннєву 

картоплю?
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У країні знову криза... Народ за-
журився. Про здоровий спосіб життя 
стали замислюватися рідше. Куди вже 
тут. Прогодуватися б. Про здоров'я ду-
мати прийнято в хороші часи.

А от і даремно! Зараз – найкращий 
час перебудовувати організм!

Давайте міркувати разом. Яка кін-
цева практична мета харчування? 
Навіщо людина їсть? Для того, щоб 
отримувати сили та енергію для свого 
функціонування, правильно?

Ми отримуємо енергію не з тієї кіль-
кості їжі, яку ми з'їли, а від тієї, яка 
змогла засвоїтися. Значить, для отри-
мання енергії потрібно не ситніше, 
калорійніше або більше їжі, а умови, 
за яких відбудеться максимальне за-
своєння.

Традиційне харчування організо-
вано таким чином, що основний обсяг 
вживаної їжі йде в шлаки, засвоюється 
мізерний відсоток від з'їденого. Тому 
основна маса людей їсть значно біль-
ше, ніж необхідно людині. Це дуже 
марнотратно і для зовнішніх ресурсів, 
і для внутрішніх.

Так що в умовах дефіциту ресур-
сів саме час нарощувати якість. Коли 
всього вдосталь, можна дозволяти собі 
багато їсти з мінімальною віддачею, а 
в умовах кризи їжа повинна бути ефек-
тивною!

Саме такий результат дає розумне 
харчування живою їжею: повноцінне 
перетравлення і засвоєння! Крім пре-
красного здоров'я, таке харчування 
дає ще привабливу економічну вигоду: 
кількість необхідної їжі зменшується 
в рази! Погодьтеся, прекрасна перспек-
тива, яка допомагає економити кошти 
на покупку продуктів і час на їх при-
готування!

Але спробуйте почати харчуватися 
необробленими яблучками, морквою 
і зеленню. Це складно психологічно і 
дуже несприятливо з точки зору фізі-
ології. Наш організм роками налашто-
вувався на прийом і обробку певного 
виду їжі і якщо поставки змінити різ-
ко, то навіть саму природну, якісну і 
живу їжу організм не зможе обробити 
повноцінно. Для перебудови йому по-
трібен час. Тому, якщо ви харчуєтеся 

традиційно, то перехід до Живої їжі 
повинен бути плавним. На допомогу 
може прийти Жива кулінарія.

Живою цю кулінарію назвали тому, 
що вона використовує тільки живі сирі 
рослинні продукти без термічної об-
робки. Вона допоможе вашому розуму 
тим, що навчить готувати нові страви 
зі звичними смаками, консистенціями. 
Завдання живої кулінарії – максималь-
но повторити вигляд, смак і консистен-
цію традиційної страви, але зробити 
блюдо набагато корисніше і легше для 
організму.

Такі страви будуть поступово пере-
будовувати організм, при цьому за-
довольняти психологічні прив'язки, 
формувати оточення однодумців. Це 
– прекрасний крок на шляху до Приро-
доСоОбразного харчування.

ПриродоСоОбразне харчування – це 
не сироїдіння. Різниця – в шляху до об-
раної мети, і вона принципова.

Найчастіше на шлях сироїдіння 
люди вступають, керуючись тільки 
одним правилом: «Все сире – добре, 
все варене – шкідливо», і діють через 
заборони та обмеження. ПриродоСо- 
Образне харчування пропонує вам ді-
яти через додавання і розширення, ру-
хатися радісно і гармонійно, усвідом-
лено враховуючи ваш індивідуальний 
стан організму в даний конкретний 
момент часу. А ось цілі живого харчу-
вання і сироїдіння збігаються: отрима-
ти якісну зміну життя, можливість ви-
йти на новий виток розвитку завдяки 
вивільненню внутрішніх ресурсів, які 
при звичайному харчуванні йдуть на 
потреби травлення. Це станеться, коли 
ваш організм навчиться повноцінно 
отримувати енергію від харчування 
живою рослинною їжею в тому вигля-
ді, в якому її створила Природа.

Основна помилка, яку допускають 
люди при переході на здорове харчу-
вання: починають з заборон і відмов. 
Складають «чорний список» продук-
тів, відмовляють собі у звичних і улю-
блених ласощах, обмежують себе по 
кількості і часу.

Але заборони вибивають людину з 
психологічної гармонії. Людина пиша-
ється своєю силою волі, а старі звички 

і прив'язки тихесенько шепочуть про 
себе і порушують внутрішній спокій.

Набагато більш гармонійним рі-
шенням буде не прибирати з раціону 
шкідливі продукти, а додавати корис-
ні! Адже погодьтеся, як комфортно до-
дати в свій раціон нові смачні яскраві 
страви!

Хтось може сказати: «Додавати-то 
приємно, але ж шкідливі продукти за-
лишилися, а як же оздоровлення?»

А ось тут приємна новина: нові смач-
ні страви поступово витіснять шкідли-
ві! Причому зроблять це практично без 
ваших вольових зусиль.

Додавати завжди простіше, ніж від-
мовлятися від чогось. Почніть з дода-
вання в свій раціон корисних страв і 
продуктів, давайте організму можли-
вість почати очищатися, і тоді посту-
пово відмовлятися від «шкідливих» 
продуктів ... вам не доведеться зовсім! 
Тому що вони самі підуть з вашого 
життя!

Чому так станеться? Причин багато: 
і фізіологічних, і психологічних. На-
приклад, поміняється склад мікрофло-
ри, і сформуються нові звички.

Почніть приносити користь собі і ви 
помітите як змінюється світ навколо, 
як розквітають ваші рідні та близькі, 
ваші батьки, діти, онуки, друзі! Адже 
Світ навколо Світлий і Радісний і для 
того, щоб це побачити потрібно зовсім 
небагато: Світити і Радіти!

З любов'ю до вас, 
Наталія Кобзар, м. Запоріжжя

Жива кулінарія

Раді повідомити, що вийшла 
в світ нова книга Наталії Кобзар 
«ПриродоСоОбразне харчування. 

Жива кулінарія»
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Пл.Шевченко .. (067) 914-54-71
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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
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Жашків ............ (097) 917-83-46
Ірпінь................ (067) 549-54-16
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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!» 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 Козеріг

� Зростаючий Місяць Листок b Лев h Водолій

Положення Місяця в Зодіаках c Діва i Риби

висхідний Місяць низхідний Місяць

Місячний календар складений по книзі І.Паунгер "Все в потрібний момент".
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1 Ср g 16 1 Сб h 18 1 Вт ^ 19

2 Чт g � 17 2 Нд i 19 2 Ср _ 20

3 Пт h 18 3 Пн i 20 3 Чт _ 21

4 Сб h 19 4 Вт ^ 21 4 Пт ` 22

5 Нд i 20 5 Ср ^ 22 5 Сб ` � 23

6 Пн i 20 6 Чт _ 23 6 Нд a 23

7 Вт ^ 21 7 Пт _ � 23 7 Пн a 24

8 Ср ^ 22 8 Сб ` 24 8 Вт a 25

9 Чт _ � 23 9 Нд ` 25 9 Ср b 26

10 Пт _ 24 10 Пн a 26 10 Чт b 27

11 Сб _ 25 11 Вт a 27 11 Пт c 28

12 Нд ` 26 12 Ср a 28 12 Сб c 29

13 Пн ` 27 13 Чт b 29 13 Нд c � 30/1

14 Вт a 28 14 Пт b � 30/1 14 Пн d 2

15 Ср a 29 15 Сб c 2 15 Вт d 3

16 Чт b � 1/2 16 Нд c 3 16 Ср e 4

17 Пт b 3 17 Пн c 4 17 Чт e 5

18 Сб b 4 18 Вт d 5 18 Пт e 6

19 Нд c 5 19 Ср d 6 19 Сб f 7

20 Пн c 6 20 Чт e 7 20 Нд f 8

21 Вт d 7 21 Пт e 8 21 Пн g � 9

22 Ср d 8 22 Сб e � 9 22 Вт g 10

23 Чт d 9 23 Нд f 10 23 Ср h 11

24 Пт e � 10 24 Пн f 11 24 Чт h 12

25 Сб e 11 25 Вт g 12 25 Пт i 13

26 Нд f 12 26 Ср g 13 26 Сб i 14

27 Пн f 13 27 Чт h 14 27 Нд ^ 15

28 Вт g 14 28 Пт h 15 28 Пн ^ � 16

29 Ср g 15 29 Сб i � 16 29 Вт _ 17

30 Чт g 16 30 Нд i 17 30 Ср _ 18

31 Пт h � 17 31 Пн ^ 18


