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Коли крокуєш 
    по траві ...



2    до Землі з любов'ю!  липень 2015

Н а ш е  ж и т т я

«Як добре, коли благоденство люди-
ни засноване на законах розуму.»

Піфагор.
Хіба не дивно, прокинувшись влітку 

в селі, виявити, як у вікно до тебе загля-
дає гілка бузку, прогнувшись під вагою 
великої квіткової кисті? Холодком і сві-
жістю тягне від вікна, запах бузку вже 
наповнив кімнату. Така краса!

За темно-зеленою гілкою синіє чиста 
ранкова глибина, десь під стріхою пере-
мовляються коротким цвіріньканням 
касатки, їхнє гніздо приліпилося біля 
самого карнизу, а десь в дворі по-
хазяйськи вже горланить півень. Бабу-
ся  тихенько докоряє собаку, а та у від-
повідь тільки звучно позіхає і поглядає 
на закриту хвіртку. Не терпиться їй по-
бігати ...

І насправді, не влежиш, коли такий 
день розгорається, така зелень і бла-
кить, сонце і широкий світ, повний зага-
док і принади.

Поспішай вставати: день тільки по-
чинається, він сповнений особливих 
фарб, які змінюються в міру того, як 
сонце піднімається все вище і вище. 
Запам'ятай ці чудові зміни на кордоні 
ночі і дня!

Як лоскотно, як ласкаво і прохолодно 
босій нозі на стежці, що заросла дріб-
ним споришем! Які запахи з городу, де 
все перебиває кріп, що вже підняв свої 
сіро-зелені парасольки на високих сте-
блах. Як поблискують росинки на кож-
ній стеблинці, гілці, на кожному лис-
точку – блищать і світяться, якщо на 

них потрапляє прямий промінь сонця. І 
якщо не потрапляє – теж світяться, але 
таємниче і зелено, немов під водою.

Ось уже все залито сонцем. Сонце об-
лило вологий з ночі дах, і над дошками 
виникає легкий парок, він тут же зни-
кає. Промінь сонця зовсім легенько тор-
кається лопушиного листа і кудись про-
падає, як ніби вбирається без залишку в 
лист. Він чомусь не просвічує, він про-
холодний і бархатистий на дотик, однак 
розгорнутий точно на сонце, а під лис-
том густа тінь. Озираєшся і помічаєш, 
що сонце пропадає не тільки в цьому ве-
ликому і товстому листі, але і в дуже 
тонкому молодому огірковому листоч-
ку, ховається в ньому і від захованого 
тепла ніжиться, розправляється, і рос-
те, напевно, і сам лист, і стебло, на яко-
му лист тримається, і пупирчатий огі-
рочок на сусідньому колючому стебель-
ці.

Здається, що вся земля в ці години 
теплішає і посміхається від щедрот сон-
ця, грає росянистими крапельками, ди-
хає все глибше, і аромат її дихання на-
повнює простір теплими запахами жит-
тя. Ось і стежка вже тепла, вона добре 
натоптана біля будинку і трохи волога з 
ночі. Над нею теж, як і над дахом, ледь 
помітний парок, він колишеться і зни-
кає, просвічений промінням.

За городом близько ліс, на узліссі 
його широко і статно стоять дуби, заліз-
ні листи їх поки висвітлені з одного 
краю, вони колишуться і сухо перешіп-
туються, схоже, що намагаються повер-

нутися до сонця повною пластинкою, 
щоб захопити більше тепла і світла, без 
яких листочкам не дуже затишно. А на 
землі, під дубами, все ще таїться глибо-
ка тінь. На узліссі висока трава вже ро-
зімліла від тепла. Сюди сонце дістало 
раніше, ще не піднявшись над хатами. І 
трава картинно заграла. Жовті, черво-
ні, блакитні, білі, сині, помаранчеві, ко-
ричневі і ще всіх кольорів і півтонів 
верхівки трав зробили галявину схо-
жою на тільки що розгорнутий барвис-
тий килим, витканий великим май-
стром. Колоски, віночки різного фасо-
ну, кругляши жовтих, як саме сонце, 
жовтеців, білим мереживом оброблені 
ромашки – все розігнулося, витягнуло-
ся, світиться, дихає і горить на сонці, а 
над розкритими квітами вже гудуть 
бджоли, вони з льоту всідаються в квіт-
кові чашечки , так що стебло згинаєть-
ся, і бджола, гойдаючись, немов на гой-
далках, уже обмацує хоботком липку 
серцевину.

Світ безмежної краси щоранку вини-
кає перед людиною, сонце намагається 
якомога яскравіше освітити землю і лю-
дей на ній – все і всякого, чиї почуття 
відкриті природі, і навіть байдужих до 
цієї краси, які так і проживуть вік, не 
відчувши світлої радості від самого 
життя.

Ми всі в певній мірі звикли до диво-
вижного, як звикаєш до всього, що на-
вколо тебе і постійно перед очима. Ра-
дість спілкування десь в серці, вона і в 
настрої, в співучості голосу, в особли-
вій ласці, з якою звертаються до дити-
ни, в приязні до будь-якого незнайомця. 
В усмішці, нарешті, яка так і не гасне 
на обличчі доброї людини, навіть коли 
вона зайнята своєю невідкладною і по-
всякденною працею.

І лише малюк, що ледь піднявся на 
ноги, лише цей маленький чоловічок, 
перед яким світ тільки-тільки відкрива-
ється, зосереджено й пильно, з якоюсь 
недовірливою цікавістю оглядає кожну 
травинку і квітку, щоб раптом озирну-
тися, відкинути назад голівку і розсмія-
тися дзвінко, до вереску, висловивши 
своє відчуття від усього цього солодко-
невідомого, яке дорослі називають ча-
рівністю, щастям життя. Чарами сон-
ця...

Так уже повелося, що природа, яка 
вона є, виховує в душах щастя і радість 

Озирнись, щоб 
зрозуміти
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– чи це душа мислячої людини або щось 
інше, притаманне тваринам, або навіть 
зовсім незрозуміле, ледь помітне в рос-
линах і квітах і вперше описане Метер-
лінком в його книзі з дуже точною на-
звою "Розум квітів". Можливо, що і ро-
зум ...

Вся земля, на якій ми живемо, де 

наші шляхи-дороги, де ходимо, їздимо, 
яку затоптуємо, перекопуємо, спотво-
рюємо канавами, ямами або, що гірше, 
заливаємо мертвим бетоном, асфаль-
том, – терпляча ця земля у всякому ста-
ні не хоче залишатися непривабливою, 
а тим більше голою. Адже над нею сон-
це з його могутньою енергією, ця проме-

ниста енергія обіймає Землю і, звичай-
но, не пропадає безслідно: куди тільки 
дістане прямий або відбитий розсіяний 
промінь, там негайно з'являються зеле-
ні рослини.

В'ячеслав Іванович Пальман,
 з книги "Когда шагаешь по траве..."

Трав'яне добриво

У часи мого дитинства селя-
ни ще дуже добре знали про 
дію і приготування добрив з 

трав. Залежно від того, який потрібен 
був ефект і які рослини були в наяв-
ності, ми готували добрива з самих 
різних складових. Так кожен розви-
вав свою власну «рецептуру».

 З впровадженням мінеральних 
добрив та синтетичних засобів за-
хисту рослин знання про використан-
ня добрив з трав в багатьох регіонах 
зникли. Замість цього ви сьогодні 
вивчаєте, як «правильно» обприску-
вати й удобрювати, при цьому самі 
ж не виносите гострих отруйних ре-
човин. Довгострокові негативні на-
слідки, які входять в навколишній 
світ через впровадження  засобів для 
обприскування і штучних добрив, 
для багатьох наших ближніх непо-
мітні. У найближчих строках всі ці 
добрива ніби і виправдовують себе. 
Хто хоче бути відповідальним перед 
природою, повинен розпрощатися з 
використанням хімічних засобів на 
полях, городах, в садах.

 Природа приготувала досить рос-
лин, які, завдяки їх кращому вну-

трішньому змісту, можуть приготу-
вати чудові повноцінні екстракти та 
добрива. Для трав'яних екстрактів 
використовуються або свіжоскоше-
ні, або злегка підсушені, протягом 
одного дня, трави. Їх замочують у 
холодній воді, потім екстракт можна 
розбризкувати. Дія екстрактів може 
бути різнобічною.

Особливо любима мною і універ-
сально використовувана витяжка з 
кропиви: завдяки високому вмісту 
азоту вона діє, як гарне добриво, що 
зміцнює рослини, насамперед високо-
поживні овочі, такі, як цукіні, огірки, 
капуста. Для гороху і квасолі застосо-
вувати це добриво не можна через не-
безпеку надлишку азоту. Ця витяжка 
дуже добре діє проти опадання листя. 
Попелиці також, з одного боку, не пе-
реносять її запаху, з іншого – печіння 
(через кропив'яну отруту), яке чут-
ливо і в свіжому вигляді, зримо діє 
на них. Зробити витяжку з холодної 
води я вважаю більш значущим, ніж 
приготувати відвар, оскільки відва-
ри виварюються, що означає велике 
споживання енергії. Особливо якщо 
хочеш приготувати велику кількість. 

Заварювання я вважаю зайвим. Якщо 
мені потрібен інтенсивний засіб, я 
можу просто довше тримати вміст 
моєї витяжки, регулярно помішуючи 
її. Вміст дійде до готовності і буде 
прекрасним трав'яним добривом. До-
брива так насичені, що можуть вико-
ристовуватися тільки в розведеному 
вигляді. Трав'яні добрива прекрасно 
діють, вони зміцнюють рослини, а 
також попереджають їхні захворю-
вання, природним чином піклуються 
про їх зростання навіть в разі надмір-
ної появи окремих комах. Здорові та 
міцні рослини більш витривалі про-
ти збудників хвороб; також комахи 
(шкідники) шукають, насамперед, 
ослаблені рослини. Натуральні рос-
линні засоби дуже легко приготувати 
самому і вони нічого не коштують. 
Дивно, що досі вони мало використо-
вуються.

Моя методика
Використовувати найкраще міс-

цеві рослини. Я не вважаю виправ-
даним приносити або привозити для 
цієї мети рослини з інших місць, 
навіть якщо вони пропонуються в 
спеціальних журналах. Для приго-
тування добрива годяться майже всі 
трави. Коріння, листя і стебла потріб-
но просто досить довго потримати в 
ємності, щоб отримати хороше до-
бриво. Приготування настою для ре-
гулювання шкідників вимагає більш 
тривалої і точної уваги.

Для моїх рідких добрив я вибираю 
рослини з певним змістом речовин 
– як, наприклад, ефірні масла, зміст 
гіркоти і отрут. При виборі я виходжу 
з своїх почуттів і знань, які я нако-
пичував протягом багатьох років. Я 
весь час використовую нові рослини 
і суміші, оскільки саме в цій облас-
ті є, над чим поекспериментувати і 
чому повчитися. Якщо певний набір 
рослин я не використовував раніше, 
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я готовлю експериментальний на-
стій. Для настою я використовую 
свіжу джерельну воду. Вода з крану 
здебільшого штучна і стерилізова-
на. При цьому використовуються 
фільтри, опромінення, хлорування, 
щоб вода відповідала нормам питної 
води. Тому для мене така вода «мерт-
ва» і для пиття не використовується. 
Я, звичайно, звик до свіжого джере-
ла в нашому дворі і завжди уникаю, 
якщо я в місті, купувати там воду. 
Мене приводить в жах її смак. Якщо 
досить довго пити цю воду, то її смак 
вже не відчувається. Те ж саме від-
бувається і з необприсканими і ви-
зрілими суницею та помідорами, на-
туральний смак яких багато хто вже 
і не знає. Якщо немає води з джере-
ла, можна використовувати зібрану 
дощову воду. У будь-якому випадку 
ця вода краще, ніж з крану. В якості 
посудини може використовуватися 
виставлена на вулицю ємність, що 
закривається. Ємність може бути з 
дерева або штучного матеріалу. Ме-
талеву ємність я не використовую, 
оскільки трав'яна витяжка в процесі 
приготування може реагувати на ме-

тал і придбати додаткові небажані 
властивості. Через короткі проміжки 
часу (кожні два дні) я тестую вміст на 
наявність грибків або інших небажа-
них проявів і спостерігаю, чи відбува-
ються відповідні процеси. Якщо я за-
доволений вмістом, я використовую 
готове добриво.

Якщо бажаний ефект ще недостат-
ній, я експериментую далі. Іноді я 
додаю ще рослини, або залишаю ще 
постояти, тим самим може додатися 
ще вміст речовин і дія такого настою 
підвищиться. Після тривалих спо-
стережень ви можете самі через по-
дібні експерименти скласти рецепти 
ефективного трав'яного добрива, яке 
найкраще підходить для відповід-
ної місцевості. Під час приготування 
важливо, щоб в ємності було достат-
ньо кислих речовин. Для цього я за-
лишаю кришку трохи відкритою і ре-
гулярно помішую вміст дерев'яною 
палицею. На теплому місці з силь-
ним сонячним випромінюванням 
процес приготування відбувається 
значно швидше. На місцях не особли-
во сонячних процес може тривати мі-
сяць. Я дізнаюся про готовність тому, 

що добриво не піниться і має темне 
забарвлення. Точний опис сумісності 
рослин, температури, кількості води 
і рослин, а також дозування при за-
стосуванні я не вважаю важливим. 
Впевнений і простий шлях полягає 
в тому, щоб проводити дослідження 
і самостійно вишукувати відповідні 
засоби у відповідній концентрації, 
необхідні для певної місцевості.

Суміш трав, які я з задоволенням 
і часто використовую, складається в 
основному з кропиви (видобувається 
азот) і живокосту (виробляє калій). 
Сюди я із задоволенням додаю пиж-
мо і полин гіркий. Ця суміш є хоро-
шим добривом і посилює опірність 
рослин. Крім того вона діє проти 
бешкетників-хлопчаків і клопів, на-
самперед через присутність гіркого 
полину. Якщо я припускаю багато 
бажаючих поласувати моїми росли-
нами, я збільшую зміст гіркого поли-
ну до тих пір, поки рослина досягне 
бажаного розвитку.

(З книги «Пермакультура Зеппа 
Хольцера», переклад з німецької 

Ніколаєвої Є.І., м.Барнаул).

Всі знають, що таке тля. Але не всі 
знають, що від неї можна позбутися 
натуральними, нешкідливими для 
здоров'я засобами.

Попелиця (тля) – це маленька напів-
жосткокрила (he miptera) комаха, яка 
живиться молодими зеленими сокови-
тими пагонами плодових дерев і ягід-
них кущів. При цьому вона виділяє со-
лодкий розчин – падь, що є дуже ласою 
їжею для мурашок. Вони буквально 
доять їх, захищають і оберігають скуп-

чення попелиці від хижаків і 
переміщують їх на кращі рос-
лини для годування.

При переході на нове місце 
багато мурашиних сімей бе-
руть із собою тлю, щоб забез-
печити собі безперебійне дже-
рело цукру. Але у попелиці є 
смертельні вороги, сонечко, 
наприклад.

За сприятливих умов тля 
дуже швидко розмножується, 
від однієї лише самки всього 
за місяць може з'явитися три 
покоління попелиць, загаль-

ним числом порядку сотень тисяч осіб.
Як же вберегти свій сад від попели-

ці?
Тут прийдуть на допомогу народні 

засоби. Замість отрутохімікатів мож-
на використовувати відвари рослин.

Засоби захисту від попелиці:
1. Суміш тютюнового пилу з золою 

або гашеним вапном 1: 1.
2. Настій з цибулиння. 200 г цибу-

линня залити відром води і настояти 

5 днів, після цього процідити розчин і 
обприскати рослини.

3. Настій часнику. Аналогічним 
способом готується і настій часнику з 
розрахунку 500 г на 3 літри води. Перед 
застосуванням настій розводиться з 
розрахунку: на 10 літрів води 60 г на-
стою і 50 г господарського мила (для 
клейкості).

4. Хвойний настій. 500 г соснової або 
ялинової хвої залити 2 літрами води і 
дати настоятися в темному місці тиж-
день. Розвести водою з розрахунку 1: 7 
і обприскати рослини, на яких осели-
лася тля.

Також можна застосувати Акто-
фіт – біологічний препарат, який 
безпечний для людей і тварин. Він 
ефективний у боротьбі з більш ніж 20 
видами шкідників, у тому числі і з по-
пелицею. Період очікування після об-
робки – 48 годин.

Засоби захисту від попелиці бажа-
но чергувати і повторювати кожні 10 
днів, як тільки з'явиться нове поколін-
ня.

Силакова А.А., Клуб ОЗ, м. Київ

Попелиця в 
саду
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Eфективні 
результати

Про що хочеться розповісти чита-
чам газети? Про досягнуті результати: 
підвищення родючості землі на своїх 
грядках, про що свідчить підвищення 
врожаю і здоров'я рослин.

У кожній своїй статті я звертаю вашу 
увагу на осінні роботи в городі. І не ду-
майте, що в середині літа рано про це 
нагадувати. Якраз саме час збирати 
органіку, що залишилася від зібраного 
врожаю. Не забирати за межі ділянки, 
а складати недалеко від грядок. Така 
органічна купка влітку служить до-
датковою пасткою для слимаків. Вдень 
відкрили і зібрали або обробили суміш-
шю тютюнового пилу та ін. попелу. А 
восени – всю органіку в теплу міні-гряд-
ку. Минулої осені я робила такі теплі 
грядки в кожній грядці. Що це таке? На 
звільнених грядках робила мотигою за-
глиблення, у вигляді корита, не більше 
10см в глибину, і складала подрібнені 
городні та кухонні відходи, сумлінно 
пересипаючи їх ЕМ-Бокаші, тобто 1кг 
пакетом ЕМ-Бокаші всі грядки оброби-
ти не вистачить. Потім повертала ґрунт, 
вийнятий з грядки, на місце і проливала 
зверху потривожену землю Емочками в 

концентрації 1: 
100. На грядці 
висаджувалися 
сидерати або 
вона ховалася 
під  мульчею. 
Так земля готу-
валася до зимів-
лі.

Навесні шар 
мульчі забирав-
ся для кращого 
п р о г р і в а н н я 
ґрунту. Органіка 
складалася біля 
грядок і надалі 
служила вже 

укриттям грядок від спекотного сонця. 
При посадці насіння або бульб також 
додавалися ЕМ-Бокаші, тобто продо-
вжували вноситися мікроорганізми для 
того, щоб земля швидше прокинулася 
після зими.

Застосовували агроволокно для 
укриття грядок зверху. І посіяному на-
сінню, і висадженій розсаді – комфорт-
но. У квартирі розсада обприскувалася і 
поливалася Емочками.

І який же результат вийшов після 
такої підготовки грядок? Явно видно 
підвищення родючості на грядках і під-
вищення врожаю. Ґрунт змінюється і 
на дотик, і на погляд. На фотографіях, 
подивіться, які цибуля, часник, полу-
ниця, огірки, кабачки, рання картопля. 
І ще великий плюс – починаємо посту-
пово збирати все перераховане вже з 
травня місяця. Скільки зав'язі на помі-
дорах, кінець червня – четвертий ярус 
зав'язується. Огірки і кабачки консерву-
ємо. Тепер вирішуємо, як нам справити-
ся з таким урожаєм? Забула ще згадати 
про різноманітну зелень: кріп, петруш-
ка, м'ята, базилік, ісоп, шавлія і салати. 
І навколо різноманітність квітів.

На кущах зараз достигає смородина 
біла, червона, чорна, аґрус. Не закін-
чилася ще полуниця, вже починається 
малина. Як встигнути зробити все, що 
потрібно, що заплановано?

Цього року вродило багато вишень, 
черешні, висить багато яблук, слив та 
аличі. Вимерзли квіточки кизилу і по-
встяної вишні. Рясно цвіте садова ожи-
на.

Над томатами зроблено укриття – дах 
з поліетиленової плівки і затіняючої 

сітки. Помідори обприскую і поливаю 
Емочками. Вони замульчовані соломою 
з вівса, підв'язані на кілки. Зелень збере-
глася вся знизу доверху. Баклажани об-
саджені чорнобривцями, колорадського 
жука на них немає. Навколо солодкого 
перцю посаджена цибуля розсадою.

Що хотілося б особливо відзначи-
ти? Це – посаджену насінням в серпні 
2014 року, озиму цибулю сорту Авгус-
та фірми Тірас з Тернополя. Лук вже 
прибрали – головки великі, зелень здо-
рова. На часнику листя зелене, тільки 
кінчики пожовкли, але його скоро вже 
прибирати. При посадці восени зубоч-
ки часнику оброблялися Емочками з 
додаванням ЕМ-пудри. Навесні під час 
росту часник кілька разів обприскували 
ЕМ-розчином. Все літо застосовую ЕМ-
екстракт з трав (зелений чай) для всіх 
рослин.

Що ще було помічено в цьому році? 
Ранньою весною в грядках, укритих аг-
роволокном, з'явилося багато мурашок. 
Вони заважали рости і розвиватися ран-
нім рослинам. Але у нас з'явився препа-
рат Мурашка-2 і, діючи за інструкцією 
на упаковці, ця проблема легко зважи-
лася. Мурахи просто йдуть з цього місця 
і роблять вихід з мурашника в іншому 
місці. Цей препарат складається з по-
льових подрібнених трав, тому вони не 
гинуть, а йдуть. Всі комашки, мурашки, 
жучки, черв'ячки роблять свою справу 
в природі, а вбивати їх – не природний 
засіб. Давайте жити дружно з усіма в го-
роді. Цього року помічали і не один раз, 
що пташки на наших деревах знищують 
різних шкідників.

Бажаю вам творчих успіхів. Слуха-
ючи поради та рекомендації, дійте за-
вжди обдумано, відповідно до ваших 
місцевих умов.

Просяна Галина, Клуб ОЗ, 
м. Красний Лиман
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Все живе в нашому світі існує завдяки 
рослинам. І люди, і тварини, і комахи, і 
навіть сама земля, вірніше її родючий 
шар – гумус. Адже він утворюється, в 
першу чергу, за рахунок розкладання 
рослинних залишків. Коріння рослин 
розпушують ґрунт, наповнюючи його 
киснем, годують хробаків і мікроорга-
нізми, листя прикривають землю, захи-
щаючи її від ерозії.

Вриваючись зі своїми системами зем-
леробства в цей налагоджений за міль-
йони років процес, людина нерідко при-
носить шкоду. Тому що зораний голий 
ґрунт – це відкрита рана на тілі землі, 
яку та прагне швидше закрити, затяг-
нути зеленими рослинами, захистити 
від пекучого сонця, дощів, що її розми-
вають, і вітрів, що видувають корисні 
речовини.

Після багаторічного активного вико-
ристання будь-який ґрунт, скільки б до-
брив в нього не вносили, виснажується, 
і про хороші урожаї можна тільки зга-
дувати. Виправити положення можуть 
самі рослини. Вірніше, зелені добрива, 
або сидерати, як їх ще називають. Сам 
термін в XIX столітті запропонував 
французький вчений Ж. Віль. Слово «си-
дерат»  походить від латинського слова 
«Sidera», що в перекладі означає «зірка, 
що бере силу з неба».

Але метод далеко не новий: сидерацію 
люди застосовували з глибокої давнини. 
У землеробстві Китаю та Індії вона була 
відома більше трьох тисяч років тому, а 
в Середземномор'ї – з IV-III ст. до н. е.

Сидерати (зелені добрива) – це рос-
лини або суміш рослин, посіяні з метою 
збагатити ґрунт органікою і харчуван-
ням.

Для чого сіють сидерати
Традиційно вони заорюються. Але 

при цьому йде нанівець структурна ро-
бота коренів, а зверху не утвориться 
мульча з компосту. Не робіть цієї помил-
ки: просто підрізайте на глибині 2-3 см 
плоскорізом і залишайте на грядці.

При підрізанні сидерати розклада-
ються в ґрунті, поповнюючи запас орга-
нічної речовини і азоту, що виносяться з 
ґрунту з урожаєм.

Сидерати, особливо злакові, покращу-
ють водний і повітряний режим ґрунту, 
що важливо для важких і ущільнених 
ґрунтів, поліпшується їх структура. На 
важких ґрунтах злакові та бобові рос-
лини добре розпушують глибокі шари 
підґрунтя, а на легких ґрунтах підви-
щують їх водоутримуючу 
здатність.

Сидерати пригнічують 
ріст бур'янів, очищують 
ґрунт від шкідників і хво-
роб. Зелену масу можна ви-
користовувати для мульчу-
вання і компосту.

Користь сидератів
– Збагачують ґрунт орга-

нічною речовиною і азотом;
– Витягують мінераль-

ні речовини з підґрунтя у 
верхній шар;

– Розпушують і структу-

рують ґрунт, покращуючи його водний і 
повітряний режим і стимулюючи життє-
діяльність ґрунтових мікроорганізмів;

– Очищають ґрунт своєю фітонцид-
ною дією від шкідників і хвороб;

– Пригнічують ріст бур'янів;
– Захищають ґрунт від повітряної та 

водної ерозії, вимивання поживних ре-
човин;

– Привертають корисних комах (запи-
лювачів, ентомофагів);

– Підвищують ефективність внесення 
інших добрив;

– Певною мірою знижують кислот-
ність верхніх шарів ґрунту.

В результаті зелені добрива підви-
щують врожайність всіх культур, що ви-
сіваються після них. При всьому цьому 
витрати на зелене добриво багаторазово 
нижче, ніж на внесення гною і мінераль-
них добрив.

Сидерати не дають врожаю в рік ви-
рощування, але їх наслідки тривають 5-6 
років поспіль.

Які бувають сидерати
Бобові культури (боби кормові, вика, 

горох польовий, конюшина, люпин, лю-
церна) є азотфіксаторами, збагачують 
ґрунт азотом, фосфором, калієм і орга-
нічною речовиною.

Хрестоцвіті культури (гірчиця, рапс, 
редька олійна) збагачують ґрунт фосфо-
ром і сіркою, але вони не можуть служи-
ти попередниками для хрестоцвітних 
(капусти, редьки, редиски), оскільки 
вражаються тими ж хворобами та шкід-
никами.

Зернові культури (овес, озиме жито) 
покращують водно-фізичні властивості 
ґрунту, збагачують його органічною ре-
човиною, азотом і калієм.

Гречка збагачує ґрунт фосфором і 

Сидерати - саме 
ефективне добриво
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калієм, рекомендується для обробки на 
важких ґрунтах, особливо в міжряддях 
плодових культур.

Фацелія – невибаглива культура. 
Швидко зростає і накопичує велику кіль-
кість зеленої маси. Однорічні сидерати: 
підрізав – і немає проблем. Багаторічні: 
підрізати важко, і вони часто відроста-
ють від коріння. Тому, якщо ви посіяли 
люцерну або конюшину, доведеться ре-
тельно точити інструмент і акуратніше 
робити підрізування.

Кращим попередником під картоплю 
на садовій ділянці є бобово-злакові сумі-
ші. У плодових садах дуже ефективний 
посів сидератів у міжряддях з мульчу-
ванням пристовбурних кіл соломою або 
травою, найкраще січкою люпину.

Попередниками томатів можуть слу-
жити жито, ріпак, вика або їх суміші.

Коли сіяти
Навесні. Як можна раніше, краще – 

прикривши ґрунт плівкою або агрово-
локном, сіємо холодостійкі сидерати. 
До травня вони відмінно попрацюють. 
У травні вирізаємо в килимі з сидератів 
лунки і садимо розсаду: поки вона під-
росте, сидерат захистить її від холоду, 
а ґрунт – від сонця. Пізніше підрізаємо і 
укладаємо сидерат на грядку.

Влітку. Зібравши врожай (редис, са-
лат, цибуля), тут же сіємо сидерати і за-
лишаємо їх на зиму, а навесні підрізає-
мо залишки, рихлимо грядки і сіємо, що 
потрібно. Підрізати сидерати потрібно 
не пізніше цвітіння – вам не потрібне за-
йве насіння в ґрунті.

Восени. Після збору врожаю грядки 
поверхнево обробляють плоскорізом і сі-
ють сидерати (гірчиця, редька, фацелія, 
рапс). Під зиму сіють озимі сидерати – 
наприклад, жито.

Коли прибирати
Ефективність зеленого добрива за-

лежить від віку рослин. Молоді і свіжі 
рослини дуже багаті азотом, швидко роз-
кладаються в ґрунті, тому після їх закла-
дення основну культуру можна садити 
вже через 2 тижні. Розкладання рослин 
більш зрілого віку відбувається повіль-
ніше, але вони більше збагачують ґрунт 
органічною речовиною.

Сидерати не треба перекопувати або 
висмикувати, а потрібно всього лише 
підрізати, залишаючи зелень на поверх-
ні грядки, а коріння в землі перегнивати-
ме.

Тому свіжу зелену масу краще трохи 
підсушити і лише потім закрити. Озимі 
сидерати (жито) ранньою весною під-
рубують і злегка закладають в ґрунт за 
2 тижні до висадки основної культури. 
І для швидкого перегнивання органіки 
проливають грядку ЕМ-розчином.

Сайт: vashe-plodorodie.ru

Жарко. Від літньої спеки паморо-
читься голова, і, здається, що розплав-
ляється мозок. Справи городні можна 
рознести на ранок і вечір, подалі від 
полудня. На те ми й люди розумні, 
щоб пристосовувати свою поведінку 
під умови. Ми – підлаштуємося, ми – 
виживемо. А ось вона – не може.

На землю голих, начисто прополо-
тих грядок дуже боляче дивитися. Ви 
не відчуваєте? А ви зніміть взуття, 
встаньте на неї босими ногами! Ну як? 
У таку спеку ми носимо світлий одяг. 
Земля чорна завжди, – ми ж прибира-
ємо кожну травинку з грядки. Тоді, 
розпечена, вона просто пересихає і 
вмирає, висушуючи в собі все живе.

Перша жара, 
що не дала по-
вноцінно зійти 
насінню моркви, 
була ще в травні. 
Тоді довелося по-
ходити по городу 
з лійкою. Як же 
я відвикла від 
такої процедури! 
Три роки живе 
мій город по при-
родному земле-
робству, і тільки 
зараз я шкірою 
відчула: я не 

хочу поливати з лійки! Як же я рані-
ше жила без мульчі?! Під нею волого 
завжди, а якщо вже сильно довго сто-
їть спека, то полив – з відра поверх 
мульчі – швидко та за адресою, вода 
йде обережно крізь трав'яну мульчу 
прямо під коріння. Воно ніби й осво-
єно, і зрозуміло логічно. Господи, як 
же інші щось роблять по-іншому, на-
віщо? Так не треба!

Нещодавно з родиною ми їздили 
до родичів у село. Господиня, світла 
жінка, вийшла до нас з городу – поли-
вала грядки на ніч. Задоволена вико-
наною роботою, рада зустрічі з нами, 
але бачу – втомилася. День і ніч вона 
готова бути на городі: з чоловіком тра-

пився інфаркт, щоб якось справитися 
з переживаннями, йде в справи з голо-
вою. Він зараз у лікарні, але як тільки 
вийде, відразу візьметься за роботу по 
господарству. «Нехай навіть і не ри-
пається, я йому відра підняти не дам! 
Все зможу, все зроблю сама! »Зробить, 
і нікому не скаже, як не може заснути 
ночами від болю в руках. Мила моя, 
як же я хочу тобі допомогти, але я ж 
тут – всього на два дні!

Грядки – стерильної чистоти. «До-
звольте, – кажу, – я вам зроблю, як 
умію, пів-грядочки! Подивіться, як 
рослини себе поведуть, сподобаєть-
ся, – сама далі доробите. Нема чого 
буде з лійкою щовечора бігати, та й 
бур'янів менше набагато буде!» Отри-
мавши добро, йду з рукавичками і 
мішком за огорожу. Тут і злаки під-
нялися, – мітелок-суцвіть ще не ви-
дно, значить, можна брати для муль-
чування. (Продовження на стр.9)  

Ще поживемо!
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У попередній частині ми розгля-
нули, що таке сидерати, яка від них 
користь, коли краще сіяти і як виро-
щувати. А зараз – про те, які рослини 
можна і потрібно використовувати в 
якості сидератів.

Редька олійна
Швидко зростаюча культура, що 

дуже добре переносить пізній по-
сів. Редька незамінна на важких, 

глинистих і ущільнених ґрунтах, 
сильно розпушує і збагачує їх верхні 
шари. Володіє фунгіцидними і анти-
бактеріальними властивостями, ак-
тивно пригнічує нематоди.

Гірчиця біла
Збагачує ґрунт органікою, фосфо-

ром і сіркою. Володіє фунгіцидними 
і бактерицидними властивостями. 

Гірчиця очищає ґрунт від фітофторо-

зу, парші, чорної ніжки, 
проганяє дротяники, 
привертає корисних ко-
мах. Швидко проростає, 
швидко набирає зелену 
масу і утворює потужну 
кореневу систему. Сія-

ти можна в будь-який період часу. За 
два тижні максимальний ефект!

Фацелія
Може бути попередником будь-

якої овочевої культури. Добре пере-
носить засуху і затінення, пригнічує 
ріст бур'янів. Збагачує ґрунт орга-
нікою, азотом, фосфором, калієм. 
Найбільший ефект дає при посіві в 
суміші з бобовими. Розпушує верхні 
шари ґрунту. Неперевершений медо-
нос, привертає корисних комах. Не-

замінний помічник плодового саду.
Гречка
Покращує структуру ґрунту, зба-

гачує його органікою, фосфором, 
калієм. Гречка добре переносить по-
суху, може рости на ґрунті, де вже 
ніщо не росте. «Оживляє» виснажені 
ґрунти, позбавляє від пирію. Де вона 

цвіте, менше попелиці.
Овес
Холодостійка рослина, збагачує 

ґрунт органічною речовиною і ка-
лієм. Овес пригнічує ріст бур'янів, 

добре розпушує і структурує ґрунт. 
Пригнічує ґрунтові патогени. Вико-
ристовують у суміші з викою. Сіють 
рано навесні, після збирання ранніх 
овочів.

Люпин однорічний
Крім азоту люпин збагачує ґрунт 

калієм і фосфором. За своєю цінніс-
тю близький до гною. Наслідки лю-
пинового добрива тривають протя-
гом декількох років. Є прекрасним 
фітосанітаром.

Ріпак
Збагачує ґрунт органічною речо-

виною, фосфором, сіркою. Розпушує 
ґрунт. Морква, посіяна після ріпаку, 
росте великою та солодкою!

Вика яра
Віка відноситься до сімейства бо-

бових. Збагачує ґрунт азотом. Висі-
вати можна рано навесні і зрізати до 

Які бувають 
сидерати
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цвітіння, або в другій половині літа. 
Томати, вирощувані з викою, дають 
прибавку врожаю на 45%!

Буркун
Буркун – дворічна бобова росли-

на. Має стрижневу кореневу систему 
(1,2-1,5 м). Покращує родючість ґрун-
ту і його водопроникність. Може рос-
ти на засолених, карбонатних, піща-
них ґрунтах. Відмінний медонос.

 Квіткові культури в якості си-
дератів

Чорнобривці вирощують для по-
тужного оздоровлення ґрунту від 
нематод і фузаріозу, а потім загор-
тають у ґрунт плоскорізом. У такому 
вигляді грядка відпочиває місяць 

і лише потім можна висаджувати 
культури. Не люблять запах цих кві-
тів клопи, попелиці, блішки. Виса-
джують по картоплі для відлякуван-
ня колорадського жука, по капусті 
– від гусениць.

Цинія – нарощує велику зелену 
масу, взимку міцні стебла служать 
снігозатриманням.

Календула – допомагає боротися 
з метеликами і кліщами. Посаджена 
в гладіолуси, може врятувати їх від 
трипса.

Настурція – покривна культура. 
Притіняє ґрунт, служить мульчею. 
Відлякує білокрилку, тлю, гусениць.

Використання сидератів дозво-
ляє створювати пухкий, поживний, 
живий ґрунт при мінімальних за-
тратах. Це і є розумне землеробство. 
Вирощуйте урожай з любов'ю і без 
хімії!

Сайт: vashe-plodorodie.ru

(Початок на стр.7) Збираю, скільки 
можу. Через дорогу – лопух-ріп'ях лис-
тя свої розкрив – сонце п'є. Сильний 
він – енергетично сильний. Недарма 
його біодинамісти люблять: кажуть, 
енергію зверху ловить і іншим на 
землі передає. Мішок швиденько на-
повнюється і я повертаюся на город. 
Пучки злаків зручно укладати в між-
ряддя – рівно виходить, можна і не ру-
бати сокирою попередньо. А ось лопух 
хочеться подрібніше, щоб не лякати 
господиню з першого ж разу. Грядки, 
закладені травою, і так виглядають 
незвично для неї. Обкладаємо часник, 
сантиметрів на 5, суцільним шаром, 
як ковдрою, тільки чесночини стоять, 
як солдатики, в ряд. «Негарно?», – за-
питую. «Та ні, нормально. Може, до 
кінця доробимо?»-«Ні,- кажу, – треба 
ж в порівнянні побачити, як було, як 
стало. А то раптом з голою землею – 

краще». Господиня погоджується.
Наступного дня, тепло попрощав-

шись, ми поїхали. А вона дзвонить 
через 2 години після від'їзду: «Я тут 
твої диски на DVD дивлюся. Знаєш, 
піду-но я замульчую залишки грядок. 
По-моєму, так буде краще!» Від серця 
відлягло. Як добре, що вона мою допо-
могу зрозумі-
ла, прийняла. 
Тепер горо-
дні турботи 
будуть не в 
тягар: і по-
ливати май-
же не треба, і 
бур'янів мен-
ше набагато, 
а кірки поверх 
грядок вза-
галі не буде! 
Не буде гон-

ки, можна буде спокійніше увійти в 
новий ритм життя. А восени чекає їх 
радість: земля з мульчею віддячить 
урожаєм, і сама роздобріє від перепрі-
лої трави.

І все буде добре. Ці Люди, і ця Зем-
ля – ще поживуть!

Валерія Защітіна, м.Саяногорськ
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Багато садівників стикаються з 
тим, що місця на ділянці стає все 
менше, а посадити хочеться багато 
різних культур. Я бачу тільки два ви-
ходи з цієї ситуації: або вольовим зу-
силлям обмежити нестримне бажан-
ня, або знайти якісь нові способи, що 
дозволяють збільшити «можливості» 
грядок. Наприклад, вирощувати ра-
зом з виноградом інші культури.

Перші висновки
Років три тому ми розформува-

ли грядку з ремонтантною садовою 
суницею, яка знаходилася поруч з 
виноградником. Деякі вуса вціліли, 
оскільки примудрилися заповзти 
під виноградні кущі. Там суниця 
вкоренилася і виросла. Вона відчу-
вала себе чудово, хоча урожай ягід 
виявився мізерним. Винограду сусід-
ство з суницею явно сподобалося. По-
близу добре ріс самосів кропу. Судя-
чи з усього, виноград таке сусідство 
не дратувало. Часник, посаджений 
поруч, був могутнім і високим, хоча 
його головки виявилися менш вели-
кими, ніж ми очікували. Можливо, 
це збіг, але ос з того боку виноград-
ника, де знаходився часник, взагалі 
не було. Найгірше почувалися ба-
клажани. Розсада, посаджена між 
кущами винограду, слабшала і прак-
тично не збільшувалася в розмірах. 
Довелося її видалити. У кількох ку-
щів винограду, під якими вона була 
висаджена, виникли проблеми. Ці 

несистематизовані спостереження за 
спільним вирощуванням винограду 
та інших культур стали початком 
серйозного вивчення даного питан-
ня.

Взаємний вплив рослин цікавить 
багатьох садівників і городників. Всі 
ми знаємо, що рослини можуть допо-
магати своїм сусідам, погіршувати 
їх самопочуття або підтримувати 
нейтральні відносини. Запеклі війни 
інколи ведуться не тільки на поверх-
ні грядок, але й під землею. Там, де 
знаходяться корені. Мова не йде про 
масове захоплення територій, коли в 
основної культури не залишається ні 
місця, ні нормального харчування. 
Вплив здатні надавати навіть пооди-
нокі рослини, що ростуть поблизу.

Розібратися з тим, чи варто виса-
джувати виноград разом з іншими 
культурами або тримати його ізольо-
вано від них, мені допомогли книги 
М. Курдюмова і Ленця Мозера. Пра-
ця «Виноградарство по-новому» зна-
менитого австрійського виноградаря 
Ленця Мозера підтвердила мої спо-
стереження і достовірність думок 
знайомих українських та молдав-
ських садівників. Крім того, величез-
ний досвід цього практика дозволив 
обґрунтувати сміливі висновки. Він 
попереджав, що важливо врахову-
вати місцезнаходження ділянки, 
початкову структуру ґрунту, вік і 
характер формування винограду, 

пору року, клімат і багато інших об-
ставин. Був проаналізований такий 
величезний фактичний матеріал, що 
досвід Ленця Мозера заслуговує до-
віри.

Друзі винограду
Є багато рослин, які покращують 

стан винограду. Ленц Мозер писав:
«Думка, що виноградний кущ най-

краще росте на голій землі – це про-
сто старий забобон. ... Злаки добре 
уживаються з корінням виноградної 
лози. Низькорослі види конюшини, 
вика, горох, лобода, вероніка і так 
далі також не завдають шкоди. Мо-
криця, очитки, деякі мохи навіть 
сприяють зростанню виноградної 
лози».

Ось список рослин, які вплива-
ють на виноград позитивно. Вони 
наведені в алфавітному порядку:

Айстри, арабіс (резуха альпій-
ська), аубріеція, боби кінські, вика 
яра, віола (братки), гіпсофіла (ка-
чім), горох, гречка польова, до-
рікніум, димянка лікарська, диня, 
суниця, злаки (багато), крестовнік 
звичайний, цибуля ріпчаста, лю-
церна посівна, мальва (проскурник 
лісової і пренебрежний), мангольд, 
мокриці (зведчатка), незабудки, огір-
ки, очиток (білий і заяча капуста), 
портулак городній, примула (перво-
цвіт), редис, пшениця м'яка, резеда, 
жито, буряк (столовий і цукровий), 
скорцонери (чорний корінь), соя, та-
тарник колючий (чортополох), кріп, 
флокси Друммонда, цвітна капуста, 
чистотіл великий, шпинат городній, 
щавель, еспарцет, язвенник багато-
листий.

Вороги винограду
Є й інші, менш бажані для вино-

граду, рослини. Ленц Мозер заува-
жив:

«Шкодять виноградній лозі дика 
редька, грицики, гірчиця польова, 
дзвіночки, осот польовий, кропива 
велика, морква, селера, проліска, гір-
кий полин, звіробій та інші.»

Список цих рослин теж нема-
ленький. Наводжу їх в алфавітному 
порядку:

Амарант (щириця), баклажани, бі-
локудреник (волосистий, чорний та 
ін.), бодяк (осот), волошка синя, бе-
різка польова, галінсога мелкоцвет-

Виноград і 
спільні посадки
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ковая, гайллардія, гвоздика, горець, 
гулявник лікарський, оман, кален-
дула (нагітки), картопля, клематис 
(ломонос), кропива (всі види), цибу-
ля-порей, льнянка, лобода біла, міл-
колепестник канадський, молочай 
кіпарісовидний, коноплі, кукурудза, 
тонконіг лучний, кульбаба, петруш-
ка, перець стручковий (солодкий і 
гіркий), паслін чорний, пижмо, подо-
рожник (великий, ланцетолистний), 
соняшник, полин (звичайний, по-
льовий, гіркий), просо, пирій повзу-
чий, райграс, салат-латук, суріпка, 
томати, деревій, хрін, шніт-цибуля, 
щавель кучерявий, мишій сизий, зе-
лений (сетарій), ясколка польова.

Бур'яни
Бур'яни є як серед рослин-ворогів, 

так і в числі рослин-друзів виногра-
ду. Ленц Мозер зазначав:

«Кущі, які росли на вільному від 
бур'янів ґрунті, майже наполови-
ну відстали в рості, сам же ґрунт 
був голим, кам'янистим і твердим, 
в той час як поруч він відрізнявся 
м'якістю і рихлістю. На міжряддях 
без зеленого добрива ґрунт піддавав-
ся обробці тільки у вологому стані, 
при цьому виверталися великі брили, 
що висихали на наступний же день. 
Урожай цих кущів був не такий пога-
ний, як можна було очікувати, беру-
чи до уваги приріст надземної части-
ни кущів. Надалі я припинив досвід і 
висіяв рясно зелене добриво, оскільки 
зрозумів, що без цього кущі загинуть 
приблизно через 10 років.»

Ріст бур'янів навесні і в першій по-
ловині літа відбирає багато пожив-
них речовин і вологи у винограду. У 
цей час йде інтенсивний ріст надзем-
них і підземних частин кущів. По-
трібно обробляти міжряддя в посад-
ках однорічних і дворічних кущів. 
«Але з третього року міжряддя вже 
можна засівати травами. Для цієї 
мети можна застосовувати суміші 
низькорослих видів конюшини, парко-
ву дернову суміш або інші низькорослі 
трави, наприклад, мокрицю, марга-
ритки і т.д. ... Можна залишати на 
винограднику і природно зростаючі 
бур'яни, якщо вони не злісні. Якщо 
ж серед них переважає осот, пирій 
або дзвіночки, краще застосовувати 
посів культурних рослин, щоб не до-

пустити широкого поширення зліс-
них бур'янів, оскільки їх дуже важко 
ліквідувати.»

Цікавим є таке уточнення:
Немає ніякої необхідності обро-

бляти ґрунт у безпосередній близь-
кості до штамбу і коріння. У бага-
тьох випадках це навіть небезпечно, 
оскільки можна пошкодити рослину.

Бур'яни доводиться видаляти та-
кож при низькій формовці та в разі 
густої посадки кущів.

Тут ми повинні повністю зни-
щувати бур'яни, насамперед, через 
мільдью. Якщо бур'яни доростають 
до ґрон і навіть переростають їх, ґро-
на гинуть від грибка, незважаючи на 
всі засоби захисту. У колишні часи 
було не так. До появи мільдью на ви-
ноградниках наші сусіди «обробля-
ли» головним чином дике просо, а 
також деякі інші бур'яни і з успіхом 
використовували їх, як кормові тра-
ви. Немає сумніву, що саме завдяки 
цій рослинності виноградники зали-
шалися здоровими протягом століть.

У 1941 – 1943 роках Ленц Мозер не 
мав можливості доглядати за вино-
градником (близько 0,5 га), який зна-
ходився на гірській ділянці. Земля 
заросла високими бур'янами: будяка-
ми, кропивою, лободою та ін. Однак, 
виноградники, зайняті травами, рос-
ли, їх вдалося зберегти в роки війни 
практично без збитку.

Зелені добрива
Для винограду важливо, щоб 

ґрунт був структурованим. Коріння 
рослин-сидератів «проникають гли-
боко в ґрунт, створюючи тим самим 
зв'язок між глибокими ґрунтовими 
горизонтами і довкіллям. Коли ці 
корені відімруть, порожнини, що 
залишилися після них, швидко за-
повнюють коріння винограду, які 
знаходять тут поживні речовини в 
легко засвоюваній формі. Після за-
кладення зеленої маси і корені роз-
кладаються, перетворюючись на 
найкращий і найбільш дешевий гу-
мус». А оскільки коріння таких рос-
лин проникають дуже глибоко (до 
двох метрів), то при їх розкладанні 
поживні речовини виявляються на 
великій глибині.

В якості зеленого добрива можна 
вже з кінця липня сіяти вику, горох, 

овес, ячмінь, гречку, кормову капус-
ту, жито, пшеницю, люцерну, рапс і 
деякі інші швидкорослі культури, 
які дають багато зеленої маси. Во-
сени їх заорюють. Навесні трави мо-
жуть витратити вологу зимових опа-
дів, які потрібні винограду.

Ленц Мозер надавав величезного 
значення тому, щоб у ґрунті вино-
градників жили дощові черв'яки.

Виноградник, у ґрунті якого бага-
то дощових черв'яків, відрізняєть-
ся хорошим станом, при повній же 
відсутності їх розвиток кущів вино-
граду погіршується. Якщо прим'яти 
густозростаючі рослини, висіяні на 
зелене добриво, і залишити полегли-
ми протягом декількох тижнів, вони 
утворюють на поверхні ґрунту чудо-
вий покрив.

Під ним дощові черв'яки селяться 
у величезних кількостях. У бідних 
гумусом ґрунтах їх майже немає.

Для того, щоб трави навесні і в 
першій половині літа не відбирали у 
кущів винограду багато вологи і по-
живних речовин, їх варто регулярно 
скошувати, залишаючи зелену масу 
на ґрунті. З часом буде нарощувати-
ся покривний шар – основа гумусу, 
що стримує зріст трав.

На дев'ятий рік після сівби трав 
у винограднику утворився гумус-
ний шар, що вкрив ґрунт, товщиною 
6 – 8 см, причому ґрунт м'який, як 
перський килим, завдяки чому він 
повністю поглинає вологу навіть 
найбільших опадів, розмив ґрунту 
або стік води навіть на крутих схи-
лах абсолютно виключені.

Ленц Мозер зазначав, що такий 
прийом можливий тільки з дорос-
лими і міцними виноградними ку-
щами. Їх урожай сильно зростає. У 
молодих і слабких кущів перший 
час може спостерігатися певне змен-
шення приросту. Наприклад, ячмінь 
гальмує ріст саджанців, але пізніше 
приносить тільки користь.

Окремі висновки, які зробив Ленц 
Мозер, здаються дуже сміливими. 
Автор це прекрасно розумів. Люди, 
які відвідали його виноградники, 
«говорили, що вони ніколи не повіри-
ли б нічому подібному, якби не поба-
чили цього своїми очима».

А.Анашіна, www.podmoskovje.com
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Літня спальня

Добрий день, шановні читачі.
Вирішив сьогодні продовжити 

розмову на тему, яка вже була мною 
озвучена в нашій газеті. Її назва: 
«Дім для Чоловіка». На мене свого 
часу зробив величезний вплив образ 
живого дому-простору, садиби, де 
все росте, цвіте, плодоносить, живе 
для його мешканців, для сім'ї Чоло-
віка. Деяким з рослин і тварин може 
бути і по триста або 500 років, будь 
то дуб, гінкго, кизил або черепаха. 
Багато рослин і тварин – просто з 
покоління в покоління живуть тут, 
радуючи людину і забезпечуючи її 
всім необхідним. Кожна сім'я, рід, 
самі визначають співвідношення 
рослин і тварин на ділянці, і тим 
самим створюють свій унікальний 
дім, який живе у віках.

Зараз рідко в кого є простір, який 
створювали століттями його предки. 
Вдосконалювали його, щоб майбут-
нім поколінням у спадок перейшло 
все їхнє майно, їхні мрії, справи, 
спільні творіння. Щоб кожному, хто 
народжується в цьому просторі, був 
ясний сенс народження на Землі, на-
віщо людина народжується і якими 
справами вона могла би порадувати 
Природу ...

Але зараз у кожного є можливість 
почати створювати такий дім. Дім, 
в якому народяться їхні діти, онуки 

і пра-пра-правнуки. Дім, в якому із 
століття в століття буде жити Чоло-
вік! Потрібно тільки подумати, зро-
зуміти, помріяти: в якому будинку, 
в якому місці ви б хотіли народити-
ся, вирости і жити? Що буде навколо 
вас, хто буде поруч... І почати рух до 
цього будинку, до цього майбутньо-
го... І ви побачите, як багато тих, хто 
теж мріє і вже почав втілювати це 
майбутнє в сьогодення.

Так, щось я розмріявся. Просто, 
спостерігаючи за своїми дітьми, що 
бігають босоніж за полуницею, го-
рохом, помідорами та огірками, я 
згадую свої відчуття в квартирі на 
9-му поверсі, де прожив 20 років. Все 
ж людині добре на землі, на траві, в 
саду – і це очевидно!

А якщо так добре в саду вдень – 
то може і спати вночі буде добре в 
саду?

Власне, до розмови про таку «літ-
ню спальню» я і хочу вас, шановні 
читачі, запросити.

І якщо на дачі садівники іноді но-
чують під зірками, то в селі і в місті 
це якось менше зустрічається.

Адже це так просто і звичайно – 
спати під відкритим небом!

Наша сім'я тільки два літа спить 
під зорями в саду, хоча вже кілька 
років мама нашої подруги спить з 
весни до осені в «будиночку» в саду, 

який їй чоловік спорудив. І друзі 
наші теж раніше нас спальню літ-
ню поставили. Я ж лише минулого 
літа зібрав стаціонарну спальню-
будиночок. Завдання було таке: ве-
лике міцне ліжко для 2-х дорослих 
та 2-х дітей, із захистом від комарів 
і періодичним захистом від дощу, і 
щоб зірки були видні. Торік я каркас 
весь обтяг антимоскітної сіткою – і 
з боків, і зверху. Від дощу накидали 
плівку. На зиму каркас розбирався і 
зберігався під навісом. Цього літа я 
обшив «стіни» плівкою, а сітку зали-
шив тільки на «даху». Так вийшло 
затишніше – вітер перестав проду-
вати, а зірки добре видно. Від дощу 
накидаємо чохол для автомобіля і 
зверху, якщо потрібно, плівку. По-
трібно продумати натяг плівки на 
даху – оскільки вода від дощу нако-
пичується, плівка провисає і може 
порвати сітку антимоскітну, що на-
тягнута на «даху». Я в цьому році 
натягнув кілька мотузок, що підтри-
мують плівку.

Звичайно ж, конструкція – річ 
другорядна, головне – це можли-
вість всю теплу пору року спати під 
відкритим небом. І тут знову можна 
сказати про дітей. Стільки радості, 
з одного боку, і серйозності при при-
готуванні до сну – з іншого, я бачив 
перший раз у своєму житті. Діти 
самі просяться спати ввечері! В нас 
два маленьких сина, і в зимовому 
будинку ініціатива про нічний сон 
завжди йде від нас, від батьків. А 
тут, минулого літа, та і зараз, – що-
вечора з радістю йдуть спати. І ми, 
дорослі,  звичайно, теж. Ну, а як 
спиться під зорями, думаю, кожен 
хоч раз у житті пробував і знає. Є, 
правда, і особливості: досить бага-
то звуків вночі і буйство пташино-
го співу на зорі. До нічного життя 
простору звикаєш за пару днів, ну а 
природний «будильник» на світанку 
– створений самою природою ...

Можливо, хтось із вас теж захоче 
спорудити крім літньої кухні ще й 
літню спальню. Пишіть відгуки та 
свої роздуми на тему життя на Зем-
лі.

Радий спілкуванню з вами. 

Роман Зайцев, с. Новопетрівське
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Читачі газети просили мене роз-
повісти про таку рідкісну і цікаву 
рослину – ліппія. Ця рослина не 
тільки пожвавить ваш будинок, але 
стане і помічником вашого здоров'я, 
тому що вона лікарська.

Ця рослина має солодку речови-
ну, яка міститься в її листі. Багато 
хто знає «цукрову» рослину Сте-
вію. Вона корисна для діабетиків, 
але у неї відчувається сильний 
трав'янистий смак і солодкість лис-
тя не переходить у водяній розчин 
при заварці чаю. Я думаю, що ліппія 
скоро витіснить стевію по своїм кра-
щим якостям.

Ліппія належить до сімейства 
вербенових. Батьківщина рослини 

Нікарагуа. Ліп-
пія буває кіль-
кох видів. Один 
з них є на півдні 
бур'яном, не ма-
ючи солодких 
алкалоїдів. І 
тільки ліппія 
солодка вико-
ристовувалася 
з давніх пір, як 
підсолоджувач. 
Вона в 500 разів 
солодше цукру, 
низькокалорій-
на, багата віта-
мінами, мікрое-
лементами, які 
д о п о м а г а ю т ь 
виводити радіонукліди та важкі ме-
тали, відновлює склад крові. Біоло-
гічно активні речовини нормалізу-
ють обмін речовин, призупиняють 
запальні процеси.

У ліппії листя трохи нагадують 
кропиву, але не жжуться. Поторкав-
ши листочки, можна відчути непо-
вторний солодкуватий приємний 
аромат. Її можна висаджувати на-
весні в саду і дати їй рости, як вона 
захоче. Пагони будуть стелитися по 
землі і, стикаючись із землею, швид-
ше вкорінюються. Якщо вам не по-
трібні нові рослини ліппії – потріб-
но поставити підпорки для пагонів, 
і вони будуть рости вгору. При хоро-
ших умовах вирощування рослина 
дає багато маленьких білих квітів. 
Вона любить розсіяне освітлення. 
На сонці листочки набувають жов-
то-рожевого забарвлення і мало цві-
туть, пагони не розвиваються. Квіти 
самопильні і утворюють насіння. 
Але з насіння рослини практично 
не сходять. Ліппію можна ще роз-
множити відростками, молодими 
пагонами, які ставлять у воду, де і 
розвиваються корінці. Висаджуємо 
маленьку рослину в окремі горщики 
або стаканчики, і створюємо сприят-
ливі умови для її росту.

Ліппія – це тропічна, теплолюбна 
рослина, абсолютно не переносить 
заморозки, тому восени не забудьте 
до холодів забрати її додому.

Як заготовити сировину? Зміст 
підсолоджувача в листі і моло-

деньких стеблинках ліппії сильно 
залежить від умов вирощування 
та віку рослин. Найбільш солодке 
листя буває в центральній частині 
пагонів, що виросли при помірній 
температурі близько +25 градусів. 
При нестачі світла і тепла кількість 
підсолоджувача в листі зменшуєть-
ся, в старих листках його теж мало. 
Зрізаються пагони, які не розпо-
чали древесніти і сушать їх у тіні, 
як будь-яку траву. Висушене листя 
можна додавати в чай, каву або до-
машні заготовки. Смак листя трохи 
нагадує смак Стевії, але він більш 
солодкий і насичений ефірними мас-
лами. У соку листя ліппії міститься 
багато аскорбінової кислоти. В чай 
можна додавати як сушене листя, 
так і свіже. Інгаляція з її листям 
використовується в народній меди-
цині при лікуванні застуди, кашлю 
та бронхіту. Відвар допомагає при 
шлункових кольках, а розжовані 
квіти, прикладені до хворого зуба, 
послаблюють біль.

І ще: при стресових ситуаціях рос-
лина може скинути листя, але через 
деякий час ліппія може відновити 
їх зростання. Взимку на вікні може 
не вистачати рослині освітлення і 
підсвічування лампою не завадить. 
Посадивши у себе ліппію, ви багаті-
шаєте на ще одного доброго зелено-
го друга.

Просяна Галина, Клуб ОЗ, 
м. Красний Лиман

Ліппія солодка

Шановні трудівники землі!

Від усієї душі вітаємо вас з Днем 
дачника і святом всієї Землі. 
Бажаємо з любов'ю обійняти 
величезну прекрасну Землю.

***
Земля моя, родная,
Тебя я поздравляю,
Любви,  здоровья, счастья 
Я искренне желаю!
Желаю, чтоб и дальше,
Не только в праздник твой,
Семья вся наша шумная
Всегда была с тобой!



14    до Землі з любов'ю!  липень 2015

Н а ш е  х а р ч у в а Н Н я

Будь-яка річ хоче, щоб нею користу-
валися грамотно і винахідливо.

Розумні речі – як розумні люди: 
чим грамотніше ними користуються, 
тим вище їх можливості. Розумна річ 
завжди передбачає розумне викорис-
тання – ось, якщо хочете, третій закон 
успехологіі. У «Ізідрі», зрозуміло, є свої 
вимоги, побажання і просто поради. Їх 
донесли до нас сам Кевін Андерсен і 
його беззмінна помічниця, технолог-
кулінар Корал Кідд. У 2010-му вони при-
їжджали до Саратова, в ТОВ «Титан», і 
провели семінар, конспект якого я тут і 
наводжу.

 Почнемо з початку: правильне місце. 
Врахуємо: вентилятор активно всмок-
тує повітря; якісний харчовий пластик 
не розрахований на пряме сонце; сушка 
зазвичай наповнює повітря густими за-
пахами. Значить, сушарка повинна сто-
яти не на підлозі, не в курному сараї, не 
на сонці, і краще не в жилих кімнатах. 
Її місце – на столі, в літній кухні або 
на лоджії, в тіні, з хорошим провітрю-
ванням. Ніяких паперів і ганчірок зни-
зу – вони можуть закупорити повітря-
ний вхід! В разі промислового сушіння 
«Ультра-1000» встановлюють навіть на 
столи з решіток – для кращої циркуля-
ції. Вдома це не потрібно.

Тепер – правильне завантаження.
1. Навіть якщо ви сушите всього один 

або два лотки, завжди додавайте порож-
ні до п'яти лотків: це мінімальний об'єм 
повітря, необхідний для найкращої 
циркуляції та розподілу тепла.

 2. Найбільш правильним буде так: 
спочатку завантаж всі лотки, потім 
вмикай сушарку. Але можна додавати 
нові лотки і в працюючу сушарку. Голо-
вне, не залишати її надовго без кришки: 
так повітря просто не потрапляє всере-
дину, вилітаючи по периметру лотків.

 3. Просто до відома: не важливо, 
скільки лотків сушиться, п'ять чи двад-
цять – час сушки майже однаковий. Ви-
ходить, чим більше завантажено лот-
ків, тим сушка дешевше і швидше. А 
запас міцності у «Ізідрі» – дай Бог. Еко-
номлячи гроші на електриці, азіатські 
фермери ставлять на «Ультра-1000» до 
сорока лотків з томатами (!) – і нічого, 
все сохне. А в режимі сімейних загото-
вок «Ізідрі» працюють по 15-20 років. Ще 
живі багато сушарок найперших років 
випуску, зроблені в першій половині ві-
сімдесятих.

Температура сушки – річ приблиз-
на. З досвіду: для овочів і коренеплодів 
оптимально 50°С, для більш соковитих 
фруктів – 55°С, але сироїди можуть зни-
зити її до 45°С – так їм буде спокійніше.

Час сушіння – дуже приблизний, 
плюс-мінус 5-7 годин. Вологість пові-
тря, тип і водянистість нарізки, щіль-

ність укладання – тут все впливає. Осно-
вні цифри наведені в брошурі. Скоро 
ви навчитеся вчасно пробувати сушку 
«на зрілість». Але для більшості плодів 
оптимально – 10-15 годин. Тому включа-
ти сушарку зручніше або ввечері, або 
вранці. А якщо треба піти, а сушка без 
вас пересохне? Просто знизьте темпера-
туру до 15°С – ТЕН відключиться («Уль-
тра»). А «Снекмейкер» перемкніть на 
перший режим (35°С). Нічого страшного 
не станеться.

Головна розумність сушарки – опти-
мальна температура сушки. «Ізідрі» 
регулює температуру з похибкою в 
півградуси, враховуючи при цьому па-
даючу вологість продуктів. Для цього 
перші дві години ТЕН працює з повним 
навантаженням: вода, що випаровуєть-
ся, забирає багато тепла. Потім випаро-
вування падає, а продукт зжимається 
– продування посилюється, і пропорцій-
но знижується навантаження ТЕНа. 
Енергію заощаджуй, а температуру 
тримай! – девіз розумного мікропроце-
сора. Навіщо такі складнощі? ..

 Доведено: якщо температура опти-
мальна, сухий продукт зберігає 94-96% 
всіх біологічно активних речовин і віта-
мінів. Насіння томатів, огірків, суниці 
з такої сушарки завжди залишається 
схожим. Порівняйте: при звичайному, 
тобто побутовому, заморожуванні і роз-
морожуванні зберігається 60-70% корис-
них речовин, а в наших звичайних за-
крутках – 10-30%.

 Взагалі, «Ізідрі» здорожують дві 
речі: розумний мікропроцесор і най-
якісніший, але і дорогий харчовий 
AБС-пластик. Але ні без того, ні без 
іншого неможливо отримувати по-
справжньому здорові продукти. А за-
ради полуздорових або чверть здорових 
– чи варто було город городити ..

Тепер – розумності приготування 
самої сушки.

Сушити можна все, крім: авокадо, си-
рої свинини і сирого м'яса птиці (готове 
– можна), яєць, м'яких сирів і жирних 
сортів м'яса. Причина – жир. Він на по-
вітрі окислюється і псується.

Головне: сушіть тільки найсмачніші, 
зрілі, найякісніші фрукти і овочі. Часто 
найсмачніші – перестиглі. Наприклад, 
трохи потемнілі банани, вже м'які ківі, 
фейхоа, сливи, алича. Вони ж і самі де-
шеві, що приємно. Головне – не закислі 

Як розумніше 
використовувати "Ізідрі"
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і без гнилі. Груші і яблука – самі спілі, 
але не більше того: коли перезрівають, 
багато сортів стають борошнистими або 
«картопляними». Але якщо вони не за-
кисають, з них виходить відмінна пас-
тила. М'яка, як желе, хурма – готова пас-
тила. Дивна в сушці і тверда, але тільки 
не в'яжучих сортів.

Найкраща товщина скибочок – 5 мм. 
Можна і товщі, але сушити доведеться 
майже вдвічі довше. Сливи, аличу, пер-
сики, нектарини і абрикоси потрібно 
розрізати навпіл, вийняти кісточку і 
вивернути м'якоттю назовні. А можна 
просто нарізати половинки на сегмен-
ти. Банани легко розділяються на три 
сегменти уздовж – ми їх так і сушимо. 
Половинки ягід полуниці сохнуть вдві-
чі-втричі довше, ніж скибочки по 5 мм 
– майже дві доби.

Готова сушка гнеться, але не виділяє 
вологи. Якщо вже хрумтить і ламаєть-
ся – значить, пересушена. Це не страш-
но: смак не псується. Але багато видів 
плодів, коли пересушені, не можуть від-
новити свій природний вигляд, ввібрав-
ши воду. Нормальну сушку відновити 
просто: залив таким же об'ємом води і 
почекав з півгодини. І тоді – в пироги, в 
торти та інші страви.

Про кислоту. Багато фруктів, що 
не відрізняються особливою «сонячної 
узбекистаністостю» – персики і некта-
рини, пріснуваті абрикоси, сливи і али-
ча (шкурка кисла!), ківі, кислувата су-
ниця, мандарини та ін. – містять багато 
кислоти, і в сушінні виходять чутливо 
кислими. Перед сушінням, вже розрі-
завши або вийнявши кісточки, занурте 
їх на 3-6 годин в міцненький розчин цу-
кру (півкіло цукру на літр води). Суш-
ка вийде – пальчики оближеш! Можна 
брати і мед, але він частково перебиває 
аромат фруктів. Тут – кому що подоба-
ється.

 Увага: навіть у «Ізідрі» не виходять 
родзинки, як на ринку. Не виходить 
чорнослив, як у магазині. Причин тому 
дві. Перша: товста, щільна шкурка ягід. 
Друга: надлишкова кислота. Тому всі 
виробники родзинок і чорносливу за-
стосовують бланшировку: опускають 
ягоди на пару хвилин у слабкий розчин 
соди, який кипить. Шкурка тріскається, 
кислота частково виходить. Ми може-
мо зробити так само, але замість соди 
розчинити в окропі цукор. А якщо ви-

ноград солодкий і великий, можна про-
сто розполовинити ягоди і вийняти кіс-
точки. Ми недавно так висушили гроно 
магазинного, не самого смачного вино-
граду. Він вийшов смачнішим і аромат-
нішим, ніж родзинки!

До речі, цікаво: будь-які дрібні кіс-
точки після «Ізідрі» стають якимись 
крихкими і повітряними – майже їс-
тівними. Легко жуються. Навіть ви-
ноградні. І шкурки апельсинів – теж. І 
лимонів. М'якоть сухого цитруса дуже 
легко відділяється, а суху шкірку легко 
перемолоти – відмінна виходить цедра!

Пастила. Ягоди – смородина, жу-
равлина, брусниця, аґрус – сохнуть по-
гано, і сушка виходить кисла. З них, як 
і з аличі, слив, персиків, суниці, абри-
косів, ківі – зручніше і набагато смач-
ніше робити пастилу. У неї і цукор-мед 
зручніше додати, і спеції, якщо треба. 
А блюдо виходить воістину універсаль-
ним!

 Спочатку – техніка. Піддон для пас-
тили не можна мити миючими засоба-
ми – з такого вже харчового пластику 
він зроблений. Перед заливкою пастили 
обов'язково змастіть його рослинним 
маслом – тоненько, але весь. Пастилу 
набагато легше знімати теплою: охоло-
не – місцями присохне. Зняв – сплеснув 
піддон теплою водою без всяких жор-
стких мочалок. Так він прослужить до-
вгі роки.

Тепер кулінарні деталі. Досвід пока-
зав: не варто молоти фрукти в пюре на 
блендері. Тобто, можна, але це не так 
красиво. Набагато краще просто потовк-
ти їх дірчастим товкачем або злегка по-
рубати в кухонному комбайні, додавши 
цукор або мед. Шматочки фруктів збе-
рігають корисні речовини, прикраша-
ють смак і зберігають яскравий колір. А 
колір пастили дуже важливий! На сонці 
з будь-якого фрукта виходить бурий ко-
лір – їсти неохота, а в «Ізідрі» – пастила 
кольорова, жива, апетитна.

Аромат багатьох фруктів поліпшує 
і підсилює невелика доза кориці. Мож-
на додавати в пастилу вівсяні та інші 
пластівці – вийдуть «мюслі». Можна до-
давати і насіння, і горіхи, але тут потрі-
бен досвід. Сирі – начебто не дуже смач-
но, розмелені – швидко окислюються і 
можуть псувати смак. А смажені зазви-
чай перебивають, поглинають аромат 
фруктів, і виходить ні те, ні се. Але й 

тут є свої шедеври. Приклад – чурчхела, 
свіжі горіхи в густому клейстері з ви-
ноградного соку. Але чим гірше м'якоть 
інших фруктів? Сушили і просто фрук-
товий йогурт з кунжутом – смачно. 
Можна запросто зробити «м'які казина-
ки», тільки заливку підбери.

Найсмачніша пастила вийшла ... з 
сливового повидла! Тут же спробували 
«запасти лити» сире варення – фейхоа, 
перетерті з цукром 1: 1. І з'ясували: за-
надто солодке практично не сохне. До-
дали вівсяні пластівці – сохне, але ви-
ходить дуже солодко. Зате які з нього 
вийшли цукерки! У висушений «плас-
тилін» з фейхоа вставляється смаже-
ний мигдаль, і ця кулька обкатується в 
кокосовій стружці ... Я так і не встиг як 
слід розкуштувати !!

Використовувати пастилу – справа 
фантазії. Це і ексклюзивний «сухоф-
рукт» до чаю, і «стаканчики» для мо-
розива, кремів і лікерів. І прикраса для 
тортів, а розмочена – прошарок або 
частина начинки для пирога. І навіть 
заготівля для джему. У холодильнику, 
в пакетах, вона зберігається місяцями і 
роками, стаючи крихкою. Вийняв, роз-
горнув, трохи полежала – знову гнучка. 
Можна висушити майже «в нуль» – буде 
зберігатися і без холодильника.

Якщо ви віддаєте перевагу фруктам 
без шкірки, вам знадобиться хитра ма-
шинка – «чистілка-розрізалка-середин-
ковинімалка». Можна чистити яблука, 
груші, хурму і всі цитрусові – щоб зня-
ти цедру. Тоді з решти шкурок легко 
насушити фруктові чаї. Можна зміша-
ти з травами і спеціями – вийде, як в 
елітних чайних крамницях, тільки без 
ароматизаторів.

Ми давно заварюємо свої сушені яго-
ди і фрукти, листя смородини і різні 
трави, і навіть не дивимося у бік арома-
тизованих чаїв: «хімічна грубятіна». А 
тут ще свої «чайні» квіти! Наприклад, 
яскрава хризантема. У скляному чайни-
ку – справжня краса для душі. Китайці 
заздрять! Круті ресторани нервово ку-
рять ...

Страви з м'яса, риби і грибів освоюй-
те самі: у брошурі досить рецептів. Все, 
що вийде смачно – шліть нам! А ми бу-
демо у вас вчитися і публікувати най-
кращі рецепти.

 Щиро ваш, Микола Курдюмов.
kurdyumov.ru
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Цікаві ми люди – садівники! 
Взимку купуємо красиві пакети-
ки з насінням, поспішаємо садити 
розсаду, мріємо, який отримаємо 
урожай і садимо багато всього, 
тому що всього хочеться.

А коли приходить час збирати 
урожай, радіємо смачним тома-
тах і огірочкам, ніжним кабач-
кам, яскравим, соковитим пер-
цям, ароматним ягідкам. Коли 
наїмося, починаємо робити за-
готівлі про запас. Погодьтеся, 
що в останні роки консервовані 
помідори і огірочки, варення не 
так охоче з'їдаються, як раніше. 
І починаємо думати, куди подіти 
урожай, роздаємо друзям і сусі-
дам надлишки вирощених овочів 
і фруктів.

Але ж можна висушити виро-
щені з любов'ю на своїй ділянці 
не тільки яблука, як ми звикли, 
але абсолютно все, що росте на 
городі.

Я вже давно відкрила сезон 
сушіння. Привезла з дачі пакет 
цибулі-батуна. Спочатку весни 
цибулька була ніжною і ми її із 
задоволенням їли в салатах, а 
потім вона загрубіла, але ж ко-
рисних речовин і вітамінів в ній 
дуже багато. Помила, порізала і 
висушила в Ізідрі. Можна цибулю 
додавати в будь-які страви, але 
я її подрібнюю, так мені подоба-
ється більше. За цибулею пішли 
петрушка, щавель, трави. Прорі-
джую моркву, буряк і теж сушу, 
взимку варю смачні супи з літнім 
ароматом.

Кабачки ми їмо поки 
вони молоді, а потім пере-
росли – куди дівати? А з них 
можна приготувати відмін-
ні цукати.

Треба зварити кабач-
ки в сиропі, додати лимон 
(апельсин), висушити, і ніх-
то не здогадається, що це 
кабачки.

Садіть більше гарбузів, 
з них теж будуть відмінні 
цукати. Гарбуз зберігається 
дуже довго, тому переро-
бляти його можна і восени, 

і взимку. Цукати з гарбузів вихо-
дять такі смачні, що магазинна 
курага відпочиває! Про користь 
ви, напевно, здогадуєтеся самі.

Коли в будинку є сушені яблуч-
ка, пастила, цукати, то цукерки не 
потрібні!

Сушіть всі овочі: помідори, 
перці, баклажани, навіть огірки. 
Їх можна подрібнити і додавати в 
соуси, пасту.

Висушені морква, буряк, цибу-
ля і т. п. зберігаються довше, та 
й саме зберігання – покласти в 
чисту банку і під Вакси (вакуумні 
кришки), адже не у всіх є льох. Все 
вирощене своїми руками набага-
то корисніше, ніж покупне.

Ви хочете годувати своїх до-
машніх смачною і корисною 
їжею? Хочете, щоб ваші діти й ону-
ки їли корисну пастилу і цукати, а 
не красиві, але шкідливі цукерки? 
Тоді купуйте сушарку Ізідрі і су-
шіть, сушіть і сушіть! Бажаю вам 
великих врожаїв! Нехай у вашому 
домі буде завжди смачно і ситно! 
Будьте здорові!

Ольга Єрмолаєва, м. Уфа

Корисні 
 цукерочки

Газета розповсюджується за передплатою
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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!»


