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Мета свята: поширення у суспіль-
стві ідей здорового образу життя в 
родових помістях та екопоселеннях, 
екологічно чистих товарів та про-
дуктів, що створенні-вирощені вла-
сними руками, розповсюдження еко-
логічно чистих і безпечних техноло-
гій та зміна свідомості суспільства 
для дбайливого ставлення людства 
до Землі.

Цільова аудиторія: відвідувачі 
музею, кияни та гості столиці, меш-
канці родових помість та екопосе-
лень.

В програмі свята:
– виставка-продаж товарів та про-

дуктів створених – вирощених вла-
сними руками в екопоселеннях та 
родових помістях;

– ознайомлення з інформаційни-
ми стендами екопоселень, спілку-
вання з мешканцями екопоселень 
(фото, відео матеріали про життя в 
поселеннях та родових помістях);

– виставка екологічно чистих тех-
нологій: вітроенергетика, екобудів-
ництво, технології турботливого 
землекористування та вирощування 

сільськогосподарської продукції 
тощо;

– майстер-класи з ремесел, що 
впровадженні в екопоселеннях: гон-
чарство, лозоплетіння, петриківсь-
кий розпис, різьблення, виготовлен-
ня колод, вишивання, валяння з во-
вни, ліплення, малювання, мило-
варіння, саманого будівництва 
тощо;

– концерт самодіяльних колек-
тивів екопоселень та професійних 
виконавців позитивної образної 
творчості;

– народні ігри, хороводи, забави;

Участь у Святі екопоселень та ро-
дових помість України – безкоштов-
на  (окрім  купівлі  квитка  на  вхід  до 
Музею: дорослі – 30 грн., діти та сту-
денти – 15 грн.).

Жителі  екопоселень  та  родових 
помість, а також інші учасники ви-
ставки не сплачують за вхідні квит-
ки за умови їх реєстрації. 

Деталі:  http://vk.com/denecoposelen
Контактні телефони:
050-675-69-06, 097-128-35-35

«День екопоселень та 
родових помість 

України»

19-20 вересня 2015 года

Громадська організація
«Київське регіональне об’єднання творців родових помість»

спільно з
Національним музеєм народної архітектури та побуту 

у Пирогові  (м. Київ)
19-20 вересня 2015 року

проводять свято
«День екопоселень та родових помість України»

 Як у нас на Україні
Тече річка-невеличка, 
Через гори, через гай. 
Рано вранці небо кличе, 
Вставай сонце – вставай. 
Розбуди усе навколо, 
Хай почує рідний край. 
Пісню гарну, серцю милу, 
Добрим людям співай. 

Як у нас на Україні – 
Всі лани квітучи, 
Так у нас на Україні – 
Люди всі співучи. 
Хай же щастя буде довгим 
І пісень багато, 
Бо без пісні в Україні 
Не буває свята. 

Тече річка в синє море, 
Прокладає собі путь. 
І малі струмки прозорі, 
Сивині все отдають. 
По землі вода гуляє, 
Напуває рідний край. 
Все довкола оживає, 
Співай земле, співай. 

Як у нас на Україні – 
Всі лани квітучи, 
Так у нас на Україні – 
Люди всі співучи. 
Хай же щастя буде довгим 
І пісень багато, 
Бо без пісні в Україні 
Не буває свята.

Як у нас на Україні – 
Всі лани квітучи, 
Так у нас на Україні – 
Люди всі співучи. 
Хай же щастя буде довгим 
І пісень багато, 
Бо без пісні в Україні 
Не буває свята.
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Пам'яті 
В.Т. Гридчина

Пішов з життя – за рік до 80-річ-
ного ювілею – Віталій Трохимович 
Гридчин. Так і хочеться сказати – 
живий класик біологічного земле-
робства.

Ще в 1960 році, 
почавши працюва-
ти після закінчення 
вузу на Дубровсь- 
кому конезаводі 
(Полтавська об-
ласть), Віталій Тро-
химович замість 
перепашки посіяв 
сидерати на корм 
коням і коровам, і 
помітив, як покра-
щав, підбадьорив-
ся ґрунт, і з цього 
моменту став фа-
натом сидератів 
– сіяв їх в будь-яке 
«вікно» замість 
оранки. Трохи пізніше трапився з 
ним такий казус. На полі площею 
14 тисяч гектарів він – всупереч вка-
зівці райкому партії – став сіяти гір-
чицю. Коли була засіяна половина 
площі, райком надіслав ослушника 
у відпустку, залишок поля було зора-
но, а спеціальна комісія почала готу-
вати матеріали для належного пока-
рання. Поки равлик їхав, стало ясно, 
що врожай «по гірчиці» буде вдвічі 
вищим, ніж по зябу (так і було), і що 
карати Гридчина нема за що.

Віталій Трохимович будував 
узгоджені послідовності суміщення 

культур, ретельно підбирав сиде-
рати, найбільш відповідні для пев-
них умов, розшукував їх по всьому 
«білому світу». Так, в його арсеналі 
з'явилися козлятник, тифон, сільфія, 
що дають потужну масу.

Погляд Віталія Трохимовича не 
«ковзав» по городах. І тут до нього 
приходили нові ідеї. Садив картоплю 
під палицю з шишаком, знайдену на 
березі в лісі, замінив мульчуванням 
прополку і підгортання картоплі, 
придумав «сівалку» (продірявлену 
пластмасову пляшку) для рівномір-
ної сівби «своїх» сидератів.

Мені особливо хочеться нагадати 
про «знімок століття», що був зро-
блений Віталієм Трохимовичем зі 
своєї ділянки. Сусід зорав город на 
зяб, а Віталій Трохимович – засіяв 
гірчицею. По-різному, м'яко кажучи, 
виглядали його і сусідська ділянки 
навесні.

Не довелося Віталію Трохимови-
чу поніжитися на пенсії. Губернатор 
Бєлгородської області Є.С.Савченко 
закликав його «під рушницю» – умо-
вив організувати відділ біологізації 
землеробства в Білгородському Аг-
ропромі. І до останнього дня Віталій 
Трохимович їздив по області, розпо-
відав про свою безорно-сидеральну 
агротехніку, контролював заготовку 
насіння і сівбу сидератів.

Багато сил віддав Віталій Тро-
химович найважливішій складовій 
(він дуже любив це слово) родючості 
– поверненню гною свіжим на поля. 
Прямо з ферми – це неможливо (і за 
санітарними вимогами, і з економіч-
них міркувань). Віталій Трохимович 
шукав економічно доцільну перероб-
ку гною в гранули.

Мені пощастило багато років дру-
жити з Віталієм Трохимовичем. Про-
сто коротали вечора (я часто наїж-
джав до нього в селище Травневе під 
Бєлгородом) в розмовах про неї,  про 
рідну, про земельку. Багато їздили, і 
не тільки по Бєлгородській області. 
Відвідували господарства в Донець- 
кій, Тульській та Астраханській об-
ластях. Незабутньою була поїздка на 
Кубань до Миколи Івановича Курдю-
мова. Багато залишилося в пам'яті – 
доброго, живого, пізнавального. Сер-
дешного.

Прощавай, друже!

 Борис Бублик
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ГУМУС
Гумус – це органічна речовина, за-

консервована ґрунтом. Він має вели-
чезну водопоглинальну спроможність 
(1 частина гумусу здатна вбирати до 20 
частин води, яку потім віддає росли-
нам). З віддачею вологи обсяг гумусу 
зменшується, що сприяє розпушуван-
ню ґрунту, і саме цим забезпечується 
надходження до нього повітря і воло-
ги. Наявність гумусу в ґрунті вирішує 
відразу всі проблеми – поліпшуються 
водний і повітряний режими, забезпе-
чується структурність ґрунту і висока 
родючість.

Сучасна сільгосп. стратегія засно-
вана на використанні природної ро-
дючості. Для цього землю неоднора-
зово орють (копають), культивують 
і т.п. з метою підвищення її аерації, 
тобто розкладання гумусу в доступні 
елементи для вирощування рослин. В 
результаті безрозсудної експлуатації 
ріллі, чорноземи вже втратили майже 
половину гумусу. І зник він, в основно-
му, за останнє сторіччя, тобто після 
активного застосування плуга та міне-
ральних добрив.

Свого часу плуг підняв продуктив-
ність праці хлібороба і за відсутності 
більш досконалих знарядь обробітку 
ґрунту в якійсь мірі виправдовував 
себе. Зараз ми маємо сучасну ґрунто- 
охоронну техніку. Плуг себе зжив.

Підраховано, що на створення кож-
ної тонни сухої речовини сільськогос-
подарської продукції витрачається до 
1,5 т гумусу. Втрату гумусу з урожаєм 

можна відшкодувати, здавалося б, що-
річним внесенням гною, а також за 
рахунок побічної продукції землероб-
ства (соломи, бадилля). Але в останні 
роки з'ясувалося, що втрати поживних 
речовин ґрунту і гумусу при плужній 
обробці за рахунок ерозійних процесів 
деколи в 2-3 рази перевищують винос 
поживних речовин з урожаєм. ґрунт 
втрачає свою структурність, здатність 
пропускати через себе повітря і воду, а 
це безпосередньо впливає на кількість 
і якість врожаю.

В останні роки особливі надії по-
кладалися на хімізацію сільгосп. 
виробництва. Але, за твердженням 
прогресивних вчених, перехід на про-
поновані техногенною наукою прийо-
ми землеробства за рахунок хімізації 
часом навіть знижує кількість і якість 
врожаю, оскільки технологічний про-
цес ускладнюється, кошти і зусилля 
– на вітер, а в залишку – посилене роз-
кладання гумусу, погіршення фізич-
них властивостей ґрунту , нестабільна 
врожайність.

Західні країни на сьогоднішній 
день повністю розчарувалися в ма-
гічній силі мінеральних добрив. Так, 
якщо в 1950 р. внесення 1 т мінераль-
них добрив збільшувало врожай на 
11,5 т, то в 1960 р. надбавка склала 8,3 
т, в 1970 р. – вже 5,8 т, а в 1980 р. деякі 
країни взагалі перестали отримувати 
надбавку.

ДОБРИВА
У народі побутує переконання, що 

хороший урожай можна зібрати завдя-

ки праці та добривам. Однак, добриво 
добриву рознь. Щодо мінеральних до-
брив ми вже й наслухалися, і намаяли-
ся.

А ось про користь органічних до-
брив істотних пересудів немає, та і 
бути не повинно. Але проблеми є і бу-
дуть, вони, перш за все, пов'язані з ви-
користанням неякісної органіки (гною, 
компостів) – це трудомісткість, дорож-
неча, можливість засмічення ділянки 
насінням бур'янів, спалахи шкідників, 
забруднення отрутохімікатами. Все 
залежить від якості приготування за-
стосовуваної органіки і способів її 
застосування. Добрий перегній, а кра-
ще прокомпостована органіка знач- 
ною мірою згладжує всі ці проблеми 
і підвищує ефективність проведених 
заходів. Норму їх внесення можна 
знизити з 4-6 кг на кв. метр до декіль-
кох грам при внесенні в лунки, гнізда 
або рядки. До органічних відносяться: 
гній, торф, фекалії, деревна кора, мул, 
пташиний послід, збірні компости, зе-
лені сидеральні добрива, тирса і т.д. 
Внесення органічних добрив сприяє 
регуляції біологічних процесів у ґрун-
ті та активізації діяльності ґрунтових 
мікроорганізмів.

ФОТОСИНТЕЗ
Рослини понад 95% поживних речо-

вин накопичують не за рахунок родю-
чості землі, наших зусиль і добрива, а 
за рахунок сонячного світла і складо-
вих частин води і повітря.

Нашим основним завданням є не 
годувати землю, а створити прийнят-
ні умови рослинам для фотосинтезу. 
Основною їжею рослинам служить 
вуглець, кисень, азот і водень. Всі ці 
елементи в достатку містяться в пові-
трі і воді, але стають доступними для 
рослин лише за певних умов. Тому го-
ловним чинником отримання хорошо-
го врожаю є наявність сонячного світ-
ла. У виробничих умовах, здавалося б, 
ці параметри не регулюються. Але це 
не так. Можна і потрібно регулювати 
їх спрямуванням рядків зі сходу на за-
хід, притіненням більш високими рос-
линами, підвищуючи або знижуючи 
освітленість рослин. Мульчуванням 
поверхні ґрунту можна знижувати 
його температуру і не змушувати рос-
лини нарощувати надземну масу для 
свого затінення на шкоду основному 

50 років досвіду: 
«Будь-які ґрунти можна 

відновити»
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урожаю. Додатковий результат вихо-
дить при розосередженні крони дерев 
і кущів рослин.

Ґрунти у всіх нас бувають різні, як 
і умови виробництва, а урожай на 95% 
залежить, насамперед, від фотосин-
тезу. Ось ми і знову повернулися до 
святої трійці: сонця, повітря та води, 
без яких не може існувати навіть по-
рівняно невеликий період будь-який 
макро- і мікроорганізм. Головним 
для рослин є вуглекислий газ, який 
можуть виробляти ґрунтові живі ор-
ганізми: бактерії, хробаки та інша 
ґрунтова живність. Тому якщо в ґрунті 
буде жити більша кількість живих ор-
ганізмів, то буде більше виділятися і 
вуглекислого газу. До того ж, ґрунтові 
бактерії пов'язують азот, що містить-
ся в повітрі, перетворюючи його в їжу 
для рослин.

Доступні форми азоту, фосфору і ка-
лію зосереджені в рослинних рештках 
і ґрунтовому живому світі. Але в ґрун-
ті їх мало, і вони легко розчиняються 
водою і вимиваються. Запасів фосфо-
ру і калію в недоступних формах для 
рослин в ґрунті – на сторіччя, але вони 
можуть стати доступними тільки при 
нормальному ґрунтостворювальному 
процесі між ґрунтом, бактеріями і рос-
линами.

Ґрунт без живої макро- і мікросисте-
ми, навіть за наявності гумусу – про-
сто інертний матеріал. Природну рих-
лість ґрунту і повітрообмін в ній може 
забезпечити тільки рослинний і тва-
ринний світ. Окремі рослини проника-
ють у ґрунт на глибину до 10 м і біль-
ше, а ходи дощових черв'яків часом 
простягаються до 400 погонних метрів 
на 1 м2. По мірі відмирання коренів, ці 
порожнини і стають «легенями» ґрун-
ту, не запливають протягом декількох 
років. Вони забезпечують живність 
органікою, і по них в ґрунт проникає 
кисень і волога, необхідні для життє-
діяльності мікроорганізмів. Тільки в 
таких умовах бактерії виділяють вуг-
лекислий газ.

Позбав ґрунт повітря, і він припи-
няє накопичувати поживні елементи. 
Їх необхідно регулярно заповнювати. 
І тут ми зіткнулися з найзначнішим 
агрономічним міфом нашого століття. 
Агрохімія враховує тільки ті поживні 
елементи, що нами вносяться, в той же 

час ґрунт здатен накопичити з повітря 
набагато більшу кількість поживних 
речовин. При активному повітрооб-
міні ґрунт і повітря віддають свій 
невичерпний запас корінню рослин. 
Ось це і є родючість! Ми ж глибокою 
обробкою псуємо землю, а щоб замас-
кувати свою помилку, застосовуємо 
добрива та вапнування. Ми працюємо 
і все одно втрачаємо врожай через по-
суху, перезволоження, ущільнення та 
вилуговування ґрунтів, через хвороби 
ослаблених такими умовами рослин.

Зораний ґрунт через руйнування 
капілярної структури майже не дихає, 
не обмінюється з рослинами вологою, 
газами і не одержує поживні речовини 
з повітря. Адже повітря є провідником 
тепла в ґрунт і може стати основним 
джерелом надходження вологи, тому 
його вологість і температура істотно 
змінюються протягом доби. При збе-
реженні природного дренажу ґрунту 
або при поверхневій її обробці до 4-5 
см, волога не тільки вільно проникає 
в глибокі шари ґрунту, але і втягує за 
собою додаткову кількість повітря.

ВОДА І ПОВІТРЯ
До цих пір вважається, що основним 

джерелом поповнення вологи є атмос-
ферні опади, а тому прийоми щодо її 
накопичення є основою всіх агротех-
нічних заходів. Але саме вони часом 
є і основною причиною зниження во-
логозабезпечення ґрунту. У сухі роки 
волога настільки більш значима для 
врожаю, ніж ґрунт, що питання про 
родючість можна взагалі не розгляда-
ти. Академік В.Р. Вільямс зазначав, 
що безструктурний ґрунт не може за-
своїти більше 15% річної кількості ат-
мосферних опадів. 
І поки недолік води 
не буде заповнений, 
вся кількість внесе-
них добрив буде ле-
жати в ґрунті мерт-
вим капіталом.

У ґрунт, що за-
плив після оранки, 
вода дуже погано 
всмоктується, але 
легко, внаслідок 
розсіченого рельє-
фу, забезпечується 
її скидання, поро-
джуючи ерозійні 

процеси. Внаслідок наявності підорно-
го горизонту вода не проникає вниз, а 
протягом всього вегетаційного періо-
ду утворюється кірка, що забезпечує 
мало не повну втрату вологи в орному 
горизонті. Взимку сніг посилено зду-
вається, а влітку волога вивітрюється. 
Є загальний наслідок – всі орні ґрунти 
деградують. А це призводить до єди-
ного висновку – всі ґрунти можна від-
новити, повернувши їх в режим, що 
наслідує природному: не порушувати 
обробками ходи коренів і черв'яків, 
не ховати і не  вилучати пожнивні за-
лишки і органіку, а зосередити у верх-
ньому шарі ґрунту, де вона наситить 
верхній шар і сприятиме оптимізації 
ґрунтоутворювального процесу.

Ще в 1856 р. І. Бачинський звернув 
увагу на те, що різниця між темпера-
турою атмосфери і ґрунту на глибині в 
метр з травня місяця до осені може до-
ходити до 12 градусів і більше. Внаслі-
док чого на ґрунті може осідати роса 
з повітря, а разом з росою ґрунт може 
поглинати велику кількість газів і 
пилу, що знаходиться в атмосфері, а 
тому цим шляхом атмосфера може до-
ставити в ґрунт і вологу, і їжу для рос-
лин. Якщо повітря насичене водяними 
парами, то саме незначне зниження 
температури зараз же викликає оса-
дження цих парів у вигляді роси.

Досвідчений хлібороб навіть до-
бре структурований ґрунт поверхнево 
розпушує (до 4-5 см), але не тільки для 
того, щоб «зберегти вологу», а щоб за-
безпечити його вологою з повітря, яку 
він може активно поглинати. Голий 
ґрунт – відкрита рана, його винайшла 
людина, що бачить в природі ворога. 

Рослинна або органічна 
мульча повністю гасить еро-
зійні процеси. Однак хто 
звик до сапки – мульчувати 
не любить, він любить голу 
землю, яка хоч і притіняє 
нижній ґрунт, але живе до 
першого дощу або вітру. А 
там знову кірка, змив ґрун-
ту, суша, загибель і хвороби 
рослин, втрата природних 
ґрунтових процесів.

Віталій Трохимович 
Гридчин,

вчений-агроном
з 50-річним стажем.
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Здрастуйте, дорогі землероби!
У цій статті я трохи розповім про 

те, що мене особливо порадувало і 
які нові відкриття для себе зробила 
цього літа-2015.

Цибуля, про яку варто розповісти.
Для мене особливою радістю цьо-

го літа стала відома, напевно, дуже 
багатьом садівникам кущова цибу-
лю (у нас в селі вона називається 
цибуля-кущовка). У мене з цією ци-
булею вийшла ціла історія... Років 
6 тому мені пучок такої цибулі по-
дарувала член нашого Макіївсько-
го Клубу ОЗ, коли ми були у неї в 
гостях на дачі, при цьому вона роз-
повіла, що цибуля була привезена 
з її батьківщини. Я посадила у себе 
цей пучок цибулі спочатку без осо-
бливого ентузіазму, адже її було 
так мало. І ось ця цибуля в мене по-
тихеньку з кожним роком розроста-
лася, і цього року я викопала цілий 
ящик цієї чудової цибульки! А чу-
дова вона, в першу чергу, тим, що 
прекрасно зберігається до весни і 
навіть до наступного літа, посадко-
вий матеріал для наступного року 
– це маленькі цибулинки останньо-
го врожаю, вона мало вимоглива до 
ґрунтів і з однієї цибулинки вирос-
тає в середньому по 4-5 цибулин в 
пучку, а то і 7-8 повноцінних цибу-
лин. Влітку, після збирання, я цибу-
лини пов'язую в кіски за розмірами, 
підвішую спочатку в прохолодному 
приміщенні, а восени переношу в 
будинок в неопалювальну веранду, 
де вона і зимує до посадки. Буває 
таке, що цибуля (особливо якщо на-
весні та на початку літа було багато 
дощів) швидко гниє, а ця чудо-цибу-
ля абсолютно не псується, навесні 
вона виглядає так само, як і восени 
після збирання.

Наступного року я вирішила по-
садити майже всі потрібні мені ци-
бульні грядки кущовкою. Решту 
цибулі (цибулю-порей, салатні види 
цибулі, білі і червоні її види) я ви-
рощую розсадою. Саджу насіння в 
квіткові горщики ще взимку (кінець 
січня-початок лютого), і до квітня у 
мене вже готова прекрасна розсада 

для посадки у відкритий ґрунт. Роз-
садна цибуля завжди радує мене 
врожаєм.

Трохи про спільні посадки. Цього 
року вдало ростуть поряд цибуля-
порей і перець. Перець росте у мене 
в два ряди, а між ними в довільно-
му порядку висаджена розсадна 
цибуля-порей. Коли цибуля трохи 
зміцніла, грядка була замульчова-
на соломою. Така цибуля добре себе 

почуває  поруч з перцем, оскільки 
перець вимагає рясних поливів про-
тягом усього періоду росту, а цибу-
лю на зберігання слід припинити 
поливати за 3-4 тижні до збирання, 
інакше вона буде погано зберіга-
тися взимку. При таких поливах з 
перцем можна, крім 
цибулі-порею, виро-
щувати ще й салатні 
види цибулі («Амфо-
ра» або ін.), які не ви-
рощуються для три-
валого зберігання.

Ще сподобалося 
мені таке сусідство: 
томати, петрушка і 
кріп по краях гряд-
ки. Томати у мене 
ростуть у два ряди в 
центрі самої гря дки, 
а по краях навесні 

були висаджені петрушка та кріп. 
Кріп був зібраний і висушений ще в 
червні, а петрушка буде радувати до 
самих морозів. При цьому, швидко і 
потужно зростаючий навесні кріп 
чудово захищав томати від вітру, а 
влітку (після його збирання земля 
була замульчована) на його місці 
вже дозрівають плоди на розлогих 
гілках томатів.

На одній з грядок рано навесні 
були висаджені розсадою під агро-
волокно пекінська капуста і селе-
ра. Коли пекінка була прибрана з 

грядки, на звільнені місця поруч з 
селерою була висаджена розсада то-
матів, яка вже почала радувати нас 
врожаєм стиглих ароматних тома-
тів.

А ще в мене відмінний досвід з 
вирощування буряків з проріджува-

Мої відкриття в 2015 році
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них саджанців. Я чула колись давно 
про те, що коли проріджують гряд-
ку з буряком, можна висадити все, 
що висмикується, на інше місце і 
виростити додатковий урожай, але 
якось ця інформація забувалася в 
потрібний момент. А цього року зга-
далася вчасно, і я вирішила спробу-

вати. Висадила ряд 
таких саджанців 
біля томатів, і по-
бачене через пару 
місяців мене зди-
вувало: буряк біля 
томатів, крім того, 
що прижився на всі 
100 відсотків, ще й 
виглядав набага-
то краще, ніж на 
грядці з буряком, 
звідки він переко-
чував. Ось такі мої 
літні радості.

Можливо, все те, про що я тут 
пишу, знають вже багато хто з чита-
чів, але якщо для когось ця інформа-
ція стане корисною, буду нескінчен-
но рада. Адже з таких маленьких 
відкриттів кожного в справі турбо-
ти про наших зелених вихованців і 

складається наш великий спільний 
досвід.

Радісних вам відкриттів і пре-
красних звершень!

Будьте здорові!
Оксана Зайцева.

член Макіївського Клубу ОЗ.

З серпня потрібно продовжу-
вати роботи в садівництві по бо-
ротьбі зі шкідниками та хвороба-
ми.

У цей час серйозної шкоди вро-
жаю може заподіяти третє поко-
ління – «третя колона» плодожер-
ки.

Для захисту плодів дворазово з 
інтервалом в 5-7 днів обприскува-
ти яблуні та груші біопрепарата-
ми: Лепідоцид (30 г на 10 л води) 
або Бітоксибациллін (60 г на 10 л 

води).
Періодично потрібно 

оглядати ловчі пояси на 
деревах, або накласти їх 
заново з мішковини або 
гофрованого паперу. У 
нижній частині його туго 
обв'язують шпагатом, 
оскільки в серпні бага-
то шкідників залишають 
крону, сповзаючи вниз по 
стовбуру, і утворюють ко-
кони в ловчих поясах.

При виявленні гнізд гусениць 
(американського білого метели-
ка, східної плодожерки та ін.) 
необхідно пошкоджені гілочки з 
павутиною і гусеницями акурат-
но зрізати і знищувати, не допус-
каючи поширення гусениць на 
інші гілки.

Після збору врожаю дерева 
потрібно підгодувати, добре по-
ливати, обприскати Здоровий сад 
+  Екоберін  +  ЕМ-А, після такого 
догляду дерева зможуть плодо-
носити наступного сезону.

Подбайте про дерева зараз і 
вони вам віддячать рясним вро-
жаєм.

Галина Просяна, 
м. Красний Лиман 

«Третьої колоні» - 
заслін
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Прийшов час подбати про те, щоб 
навесні сад порадував нас своїм 
різнобарв'ям. До видів, яким по-
трібна посадка в серпні-вересні, 
відносяться: пізньоцвіти, муска-
рі, весняні крокуси, луки, нарциси, 
проліски, проліски, білоцвітники, 
рястки, пушкінії, рябчики, хіо-
нодокси. Тюльпани і гіацинти ви-
саджують пізніше: кінець вересня 
– жовтень. Глибина посадкової ямки 
повинна становити три діаметри ци-
булини (правило трьох діаметрів), 
рахуючи від денця. Цибулинки хіо-
нодокси, проліска, мускарі, крокусів 
та інших дрібнних цибулинних ви-
саджують на глибину 10 см. Виняток 
становить рябчик: дрібні цибулинки 
рябчика шахового висаджують на 
2-5 см, зате великі цибулини рябчика 
імператорського вимагають загли-

блення до 20 см. Для посадки садових 
тюльпанів, нарцисів та гіацинтів – 
глибина 15-18 см, залежно від розміру 
цибулини. 

Цибулинні рослини не люблять 
застою води і кислого ґрунту, тому 
намагайтеся висаджувати їх на добре 
дренованих місцях або підвищених 
ділянках, а для нейтралізації кислот-
ності бажано використовувати цео-
літ або борошно з яєчної шкарлупи. 
У посадковій ямці потрібно зробити 
«ліжечко» з річкового піску товщи-
ною 1-2 см, на яке денцем вниз укла-
дається цибулина. Квітучі цибулинні 
добре виглядають великими група-
ми, а відстань при посадці між ними 
повинна бути не менше діаметра їх 
цибулин. Після посадки ямка засипа-
ється землею, але не поливається (осо-
бливо теплої осені), оскільки у деяких 

видів можливе передчасне 
проростання. А ось пізньоц-
віт після висадки в серпні 
– на початку вересня бажа-
но полити – це допоможе 
йому швидше вкоренитися 
і зацвісти ще до зими. Пізнє 
цвітіння цієї рослини при-
водить у захват: це як психо-
логічна підготовка до зими. 
Пізньоцвіт не вибагливий, 
росте на будь-якому волого-
му садовому ґрунті без пе-
ресадки багато років. Його 

гібридні форми характеризуються 
більшими (у порівнянні з видовими) 
цибулинами і квітками і більш наси-
ченим забарвленням. Однак з якими 
б формами Ви не працювали, завжди 
потрібно пам'ятати, що пізньоцвіт – 
це дуже отруйна рослина, і тому 
не забувайте про рукавички.

У вересні висаджують і гіацин-
ти, які заповнять Ваш сад своїм бо-
жественним ароматом навесні. Ци-
булини, придбані в спеціалізованих 
магазинах, пройшли необхідну під-
готовку, здатну забезпечити барвисте 
цвітіння, чого не можна гарантувати 
для цибулин, куплених на стихійно-
му ринку. Випадання розетки суцвіть 
часто пов'язане з неправильним збері-
ганням цибулин після викопування. 
Викопані і очищені від землі після 
закінчення вегетації цибулини перші 
10 днів зберігають у приміщенні при 
+ 30 ° С, потім 5 тижнів при + 25 ° С, 
після чого до самої посадки при + 17 
° С. Гіацинти добре ростуть на легких 
супіщаних ґрунтах з добавкою каль-
цію (крейда, борошно з яєчної шкар-
лупи або вапно). Висаджені цибулини 
мульчують двосантиметровим ша-
ром перегною, а з настанням холодів 
прикривають шаром листя в 10-15 см. 
Гіацинти страждають від бакте-
ріальних і грибкових захворювань, 
спровокованих високою вологістю 
ґрунту і повітря. Тому ці рослини не 
варто висаджувати в низинах і місцях 
із застійною вологою. Якщо Ви помі-
тили пожовкле і скручене листя, а при 
викопуванні виявили м’яку цибули-
ну, то відразу ж позбавляйтеся від неї. 
Землю треба обов'язково продезінфі-
кувати. 

Мускарі (гадюча цибуля, миша-
чий гіацинт) найбільш виразно ви-
глядає в групових посадках, розцвічу-
ючи сад темно-синім килимом. Квіти 
гібридних форм пофарбовані в білий 
або рожевий колір. Рослина морозос-
тійка. Прекрасно почуває себе на бага-
тих гумусом ґрунтах, але погано пере-
носить зволоженість в період спокою, 
хоча під час цвітіння дуже потребує 
поливу. Висаджувати краще на під-
несених місцях, де мишачий гіацинт 
може жити без пересадки 4-5 років.

Крокуси підрозділяють на ранньо-
весняні, весняні та осінні. Перші дві 

Турботи про майбутню 
весну

Посадка цибулинних
 рослин

Піздньоцвіт
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групи (що квітнуть навесні) висаджу-
ють в серпні-вересні, а ось посадка 
осінніх крокусів проводиться в липні, 
тому, якщо Ви не встигли зробити по-
садку цього літа, то раджу не упусти-
ти наступного – вони того варті!

Луки. Декоративні луки зараз на 
піку моди! Висота стебла різних луків 
варіює від 10 см до 1,5 м. Цвітіння різ-
них видів розтягується майже на все 
літо. Ну, як же без них? Зрозуміло, що 
для кам'янистих садків використову-
ються в основному низькорослі види і 
сорти луків – луки Моля, луки Ост-
ровського. Перлиною середньої час-
тині міксбордера стануть луки Хрис-
тофа або біловолосистий зі своїми 
неймовірно великими суцвіттями (15-
20 см в діаметрі). Дуже красивий лук 
афлатунський з рожевими шапками 
квіток. Кілька штук луків гігант-
ських (висотою до 1,5 м), що висадже-
ні на задньому плані, погойдуванням 
своїх великих лілових головок дода-
дуть легкість і ажурність квітнику.

Висаджений цієї осені весеннік по-
радує вас ранньою весною. До речі, 
цвіте він одночасно з проліском. Його 
жовті квітки хороші як на гірці, так 
і під деревами і кущами. Посадив-

ши групою хіоно-
докси Люцілії в 
кам'янистому садку 
або в розрідженій 
тіні під деревами, 
Ви можете не тур-
буватися про неї до-
вгий час, оскільки 
вона абсолютно не 
примхлива і легко 
розростається. Має 
сорти блакитного, 
рожевого і білого 

кольорів. Висота рослини 10-20 см.
Ну і, звичайно, як же без популяр-

них нарцисів і тюльпанів? Асор-
тимент цих квітів дуже великий і 
різноманітний. Нарциси вважаються 
досить простими у вирощуванні цибу-
линними рослинами. Висаджуються 
на 2-3 тижні раніше тюльпанів, дрібні 
можна розмістити на рокарії, а великі 
– в квітниках і під деревами, оскільки 
нарциси можуть рости кілька років на 
одному місці без пересадки.

Тюльпани висаджують, коли се-
редньодобова темпе-
ратура повітря буде 
становити + 9°С. У на-
шій зоні це – початок 
жовтня. Тюльпани 
дуже не люблять 
кислий ґрунт і застой 
вологи. Для того щоб 
не викопувати їх ци-
булини щороку, ба-
жано розміщувати ці 
квіти на деякому під-
вищенні, щоб уникну-
ти застою води. При 
вирощуванні тюльпанів у міксборде-
рах заздалегідь продумайте, які куль-
тури зможуть прикрити їх пожовкле 

листя в наступному 
році.

Хотілося б трохи 
зупинитися на спосо-
бах розміщення ци-
булинних.

Утримайтеся, будь 
ласка, від поодиноких 
висадок. Рослини од-
ного виду, посаджені 
групами, не тільки 
пестять погляд, але 
і мають оптимальні 
умови для свого роз-

витку. Вони не прагнуть витягнутися 
вгору, отримують однакову кількість 
вологи та поживних речовин, надають 
взаємну підтримку під час сильних ві-
трів, а в спеку затінюють один одному 
коріння. Рослини створюють собі від-
повідний мікроклімат і вимагають за 
собою значно менше догляду, оскіль-
ки наближені до природних для себе 
умов. Для наших «підшефних» це осо-
бливо важливо, адже в природі вони 
ростуть групами. 

Цибулинні культури виглядають 
дуже ефектно, якщо розміщені по кра-
ям доріжок, зроблених з вільно ле-
жачих плиток або каменів, і не мають 
бордюру. Якщо це не завадить руху 
по доріжках, можна подекуди у країв 
вийняти кілька плиток і на звільнене 
місце тимчасово або надовго висади-
ти невисокі цибулинні рослини. Якщо 
набридне, то плитки можна знову по-
класти на місце, але мені здається, що 
з таким ненастирливим «оазисом» на 
доріжці вам не скоро захочеться роз-
лучитися.

У низькорослі цибулинні можна 
«вмонтувати» більш високі, а також 
підсадити ранні дворічники: мар-
гаритки, віолу, незабудки. Прекрасно 
заповнює такі «вікна» недооцінений 
нами мускарі, який при своєчасній 
посадці (відразу після цвітіння або в 
серпні-вересні) вже до осені покриває 
землю красивими розетками, а на-
весні його блакитне цвітіння можна 
порівняти хіба що з кольором вечір-
нього неба. Крім вегетативного роз-
множення мускарі прекрасно розмно-
жується насінням, яке розсипається 
поблизу материнських цибулинок, 
так що дуже скоро весь простір запо-
вниться мишачим гіацинтом.

Мускарі

Цибуля декоративна

Нарцис
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Інший можливий варіант викорис-
тання цибулинних культур в саду – 
це їх комбінація з багаторічними 
рослинами. Чарівно і романтично 
виглядає весняний сад разом з квіту-
чими нарцисами і тюльпанами під 
деревами! Використання цибулинних 
рослин в міксбордері розширює тер-
міни його декоративності, оскільки 
саме вони розфарбовують його навес-
ні, коли основна маса багаторічників 
тільки-тільки прокидається.

Однак спільна посадка цибулин-
них рослин з багаторічними рослина-
ми часто пов'язана з деякими про-
блемами. Перша проблема полягає в 
тому, що після цвітіння багато цибу-
линних виглядають не зовсім естетич-
но деякий час (до викопування). Друга 
пов'язана з тим, що коли приходить 
час викопувати цибулинні рослини, 
що є сусідами з багаторічниками, ті 

вступають в найважливішу фазу веге-
тації, і їх кореневу систему не бажано 
зачіпати. Рішення першої проблеми 
– це висаджування крупноквіткових 
цибулинних в середній частині квіт-
ника, щоб до моменту в'янення їх мо-
гли задрапірувати багаторічники, що 
вже піднялися. Що стосується другої 
проблеми, то зовсім не обов'язково в 
міксбордер висаджувати такі вимо-
гливі до викопки рослини, як гіацинт 
і деякі види тюльпанів, які в умовах 
теплого і вологого літа, залишаючись 
в землі, піддаються різним грибкових 
захворюваннням. У зв'язку з цим не 
варто без особливої потреби поливати 
місця, де знаходяться цибулини після 
завершення періоду їх вегетації. Од-
нак є досить просте рішення цих про-
блем: осіння висадка вимогливих 
до викопки рослин в контейнерах 
необхідної глибини, які повністю за-

копують в землю. 
В потрібний час 
контейнер про-
сто виймається, 
не пошкоджуючи 
коріння сусідів. 
Після вилучення 
з нього цибулин, 
земля поверта-
ється на місце 
виїмки. Зверніть 
увагу на те, що 
часто доводиться 
викопувати після 
цвітіння і кроку-
си, щоб уберегти 

їх від гризунів і дати їм «перепочи-
нок».

Дуже привабливо виглядають 
комбінації цибулинних культур з 
декоративними травами в «степо-
вих» куточках саду. Тут проглядаєть-
ся природне поєднання двох еколо-
гічно близьких груп рослин – злаків 
і багатьох видів цибулинних, які рос-
туть разом в степових регіонах Землі.

Дрібні цибулинні рослини не над-
то вимогливі до місця проживання: 
був би дренаж! Тому їх можна виса-
джувати на рокаріях, квіткових стін-
ках, розміщуючи серед килимових ба-
гаторічників, цвітіння яких прийде на 
зміну дрібних цибулинних. Крокуси, 
хіонодокси, луки, цикламени, рястки, 
пушкінії, видові нарциси і тюльпани з 
осені можуть зайняти там своє місце.

І тепер кілька слів про лілії, які 
висаджують також на початку осені. 
Оскільки цибулини лілій складають-
ся з м'ясистих лусочок, і у них немає 
зовнішньої захисної шкірки – їх не 
можна довго зберігати, щоб не переси-
хали. При покупці зверніть увагу на 
щільність лусочок лілій – вони пови-
нні бути свіжими, пружними і незмор-
щеними. Висаджуйте відразу після 
придбання. Лілії, у яких коріння 
утворюються і на денці, і на стеблі над 
цибулиною, потрібно висаджувати на 
глибину 15-20 см, а ті, які вкорінюють-
ся тільки донцем, заглиблюють на 10-
15 см залежно від розміру цибулини. 
Правило трьох діаметрів зберігається. 
Виняток – лілія біла (L. candidum): 
висаджується в серпні на глибину 3 
см від верхівки цибулини, але на зиму 
добре утеплюється. Для вирощування 
лілій підходить будь-який окульту-
рений ґрунт з нейтральною або сла-
бокислою реакцією. Східні гібриди 
на зиму обов'язково вкриваються, для 
інших укриття бажано, оскільки в без-
сніжні зими можна очікувати будь-
яких «сюрпризів». Вкривати можна 
товстим шаром листя, зверху лапни-
ком, а для східних гібридів – плівкою. 
На одному місці лілії ростуть 3-5 ро-
ків, потім їх слід пересадити.

Удачі вам! Красивого цвітіння ран-
ньою весною!

Ольга Пилипівна Мельник
olga_melnik88@mail.ru,

дизайнер-практик, Клуб ОЗ, м. Київ
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В першу чергу хочу звернутися до 
бажаючих вступити до Клубу Органіч-
ного Землеробства. Я вже кілька років 
реалізую продукцію Клубу – плоскорі-
зи, літературу, сидерати і т.д. і попутно 
записую бажаючих до Клубу ОЗ. І ви-
явилося, що частина тих, що вступили, 
через невеликий проміжок часу роз-
чарувалися, наприклад, через знижки, 
спочатку купившись на них, і не поці-
кавившись більш докладно, чим займа-
ється Клуб.

ПРИЙНЯТИ УСВІДОМЛЕНЕ РІ-
ШЕННЯ

Дорогі вступаючі, ви ж – люди, вам 
притаманна СВІДОМІСТЬ! Вступайте в 
Клуб свідомо! Купуючи продукцію Клу-
бу, ви вносите свій посильний внесок у 
збереження природи, життя на Землі, 
підштовхуєте клубний рух вперед, щоб 
він жив, зростав та розвивався!

І ще одне спостереження. Створюєть-
ся враження, що дехто з тих, хто всту-
пив до Клубу, розраховували: а раптом 
вступлю, і мені прийдуть картоплю про-
полють, або ще щось зроблять, а може, 
таємницю відкриють або чудо-препарат 
порадять, який «відразу і назавжди» ... 
Досить «літати в хмарах»! Спускайтеся! 
Хоч одне рекламне диво вас позбавило 
від проблем? «Халяви» не було і не буде. 
Земля  потребує  адекватної  віддачі  від 
людини. Вона дає нам їстівну їжу і ви-
магає їстівну для себе. 

Клуб органічного землеробства – на-
самперед, носій ідеї, а не чергова казка 

про доброго дядечку-чарівника, який 
все знає, все може і завтра прийде до вас 
і наведе «лад» на вашому городі. Тіль-
ки усвідомлений вступ до Клубу дає 
задоволення. У Клубі все настільки сер-
йозно, що до цього нашим і не нашим 
урядам, аграрним університетам рости 
і рости. Адже, «на кону» стоїть забезпе-
чення повноцінними продуктами люд-
ства, з чим ВОНИ впоратися не можуть 
або не хочуть, і тому почали лякати 
людей в ЗМІ війнами за родючу землю 
і чисті продукти харчування. Ось така 
доріжка в майбутнє вимальовується – 
чим більше ядів в землю, тим ближче 
війна за чисті продукти.

Але, на щастя, є й інший шлях, опи-
саний великим українцем – В.І. Вер-
надським, у своїй теорії біосфери. До 
відома  тих, хто ще не уявляє собі, про 
кого йде мова, повідомлю – це той са-
мий Вернадський, іменем якого назва-
на Академія Наук України, найбільша 
бібліотека України, єдина українська 
полярна станція в Антарктиді – заслу-
ги перед світовою наукою визнали, ім'я 
увічнили, і все. А в аграрному секторі 
все пропитане хімією – і не підступити-
ся.

У руслі теорії біосфери, може, на-
віть і не підозрюючи цього, розвивали 
і розвивають свої ідеї З.Хольцер, М. Фу-
куока, Б. Моллісон та ін., домагаючись 
неймовірних практичних успіхів. І це 
тільки доводить правоту великого вче-
ного – В.І. Вернадського.

У зв'язку з усім вище сказаним, я за-
кликаю охочих вступити до Клубу ОЗ 
спочатку отримати інформацію про те, 
чим він займається, усвідомити, пого-
дитися з нею чи ні, а потім вирішити 
для себе – вступати чи не вступати.

У Клубі інформація різна, з різних 
джерел, але про одне – про природосо-
образне землеробство, життя, відноси-
ни і т.д. Енергії думок з різних джерел 
впливають на один об'єкт – Клуб ОЗ. Чи 
усвідомили ви, дорогі одноклубники, 
що вже є складовими одного механіз-
му – перманентної агрокультури? І цей 
простір не на 6 соток, а набагато більше, 
і меж зростання йому немає!

Повірте, кожен може отримати ін-
формацію в Клубі, «приміряти» її на 
себе і отримати результат, домислити, 
додати щось своє і отримати щось непо-
вторне, збагативши вже накопичений 
досвід, і так рухатися вперед, розвива-
ти ідею, жівити енергію думки. Не по-
трібно думати про те, що Хольцер досяг 
своїх результатів, тому що він займався 
цим з дитинства, а ми тільки починає-
мо, і тому нам розібратися у всьому вже 
не судилося. Але для того він і пише 
свої книги, проводить семінари, будує 
свої проекти по всьому світу, щоб відда-
ти свої знання і досвід – беріть, вчіться, 
користуйтеся, збагачуйте і йдіть впе-
ред!

 БУР'ЯНИ – РОСЛИНИ-ПІОНЕРИ
Ось тут і з'явився привід, після всіх 

цих піонерських «вперед, вперед», зійти 
до «піонерської організації» наших з 
вами городів. У багатьох авторів, та, на-
певно, практично у всіх, ми зустрічаємо 
слово «бур'яни» – але ж це слово стало 
для всіх негативним, лайливим. Зі шко-
ли ще пам'ятаю, як вчителька називала  
нечесаного учня  «бодяком». Заслужили 
ці рослини, які рятують і відновлюють 
ґрунт, щоб їх лаяли і ганьбили? Багато 
авторів вже пишуть про те, що бур'яни 
корисні. І все тому, що термін «бур'яни» 
– це ознака традиційного хімічного зем-
лекористування, в якому дійсно вважа-
ють ці рослини душителями культур-
них рослин. Тому пропоную викреслити 
з ужитку і з термінології органічного 
землеробства слово «бур'ян» і замінити 
його більш правильним, згідно його ви-
конуваної ролі і змісту, словосполучен-
ням, яке, до речі, як термін, теж застосо-
вується вже давно – «рослина-піонер». 

Про піонерів, кромки 
та сидерати
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 І після цього, уявіть собі, 
як  перетвориться  смислова 
складова літератури про при-
родосообразне землеробство – 
наче  з  мови  викинули  лайку. 
Вона отримає «родзинку» і 
неповторність, буде повною 
мірою відповідати поняттю 
агрокультури, проведе чітку 
межу між органічним земле-
робством і традиційним зем-
лекористуванням, позбавить 
від постійної плутанини у 
відносинах з цими рослина-
ми, яскраво змінивши смис-
лове навантаження!

Рослини-піонери (далі пі-
онери) відіграють визначальну роль, 
«підказують» – сказала б В.І.Ляшенко, 
у виборі методів органічного землероб-
ства. Так сталося і зі мною, в той час, 
коли вже кілька років не орав, але садив 
все ще монокультурними квадратами. 
Ось тут і з'явився наш піонервожатий – 
пирій і змусив мене йти далі – розбити 
город на вузькі косі грядки, посадити 
все спільно, застосувати сівозміну, і 
не просту, а двуосну (сівозміна в сівоз-
міні). Довелося придумати сідератні 
грядки для вирощування власної муль-
чі, створення мікроклімату, залучення 
та годування корисних комах, оздоров-
лення та підвищення родючості ґрунту. 
З'явилися багаторічні грядки для бага-
торічників і самосівні для одноліток, 
для водойм і поселення дрібних тварин 
і комах, для снігозатримання, огоро-
жі і т.д. (Статті «Меланжевий оазис» 
№5.2010, «Ось так і живемо» №11.2010 в 
газеті «До Землі з любов'ю!»). Всі ці еле-

менти злилися в один організм, і наш пі-
онер втратив своїх «вожатих» у всьому 
цьому різноманітті, став невід'ємною 
частиною єдиного цілого і став прино-
сити тільки користь – пішов з грядок на 
доріжки, де підтримує чистоту, викону-
ючи роль газону, будучи прекрасним 
кормом для дощових черв'яків, наро-
щує органіку для мульчування.

КРОМКИ-КОРДОН
Колись сусідка висловилася про мій 

город – «Самі стежки». Але про доріж-
ки, може бути, скажу наступного разу. 
Хочу звернути увагу на інший елемент 
такого городу, пов'язаний з доріжками, 
який всі його елементи з'єднує, навіть 
склеює; його можна назвати лімфатич-
ною системою городу, як в організмі 
людини – це межі або кромки. Щоб зро-
зуміло було, про що мова – проведу та-
кий тест. Дайте відповідь, будь ласка, 
на одне питання. Де б ви побудували 
свій будинок, якщо б вибирати довелося 

з двох місць – чисте 
поле або густий ліс, 
причому знаходять-
ся вони поруч один з 
одним?

Якщо в лісі буду-
вати добре, будма-
теріалів багато, то 
город посадити, щоб 
прогодувати себе, 
буде дуже проблем-
но. І, навпаки, в полі 
можна город розби-
ти, але проблемно 
знайти будматеріа-
ли! Ось і виходить, 
що єдино правиль-

ною відповіддю буде бу-
дівництво будинку на кор-
доні (кромці) лісу та поля. 
Пам'ятаєте в казках: «... на 
узліссі стоїть хатинка ...» 
або «... на березі, біля само-
го синього моря ...» Точно 
так само поводяться багато 
рослини, тварини, комахи 
і мікроорганізми. Напри-
клад, на узліссях лісів зу-
стрічається багато видів 
чагарників, а на узліссі со-
снового лісу у нас ростуть 
гриби рижики. Згадайте, 
де живуть жаби, водоплав-
ні птахи, черепахи, бабки і 

т.д., а яка буйна рослинність на берегах 
річок, озер, ставків! Всі вони знайшли 
собі комфортні містечка – квартири з 
усіма зручностями! А тепер давайте 
згадаємо, як росте травичка поруч зі 
стежкою. Якщо по тій стежці багато хо-
дять, вона часто буває твердою, голою, 
від спеки розтріскується, а на її кромці 
рясно росте потужний спориш або по-
дорожник, який, судячи з назви, дав-
но тут мешкає і не збирається нікуди 
з'їжджати. Ось і виходить, що кромки і 
кордони – це добре і корисно. І чим біль-
ше їх, і вони довше, тим краще! А ще 
ефективніше кромки між контрастни-
ми елементами городу. Наприклад, між 
грядкою і водоймою, між доріжкою, 
прихованою товстим шаром грубої со-
ломи, і альпійською гіркою, між садом і 
грядками городу. Ці контрасти повинні 
розділятися не тільки за якісними озна-
ками: вода – ґрунт – мульча – камені – 
повітря, але й об'ємними (висотними) 
ознаками: грядки з овочами – чагарни-
ки – дерева, а також ознаками за при-
значенням (виконуваної ролі): доріжки 
– грядки овочеві – сідератні грядки – ба-
гаторічні грядки. Ось вам і «Самі стеж-
ки», у яких мінімум по дві дорогоцінні 
кромки, які є найбільш природними з 
природних елементів городу, це «це-
мент», що зв'язує різні елементи городу 
і забезпечує стійкість і постійність його 
агрокультури!

Тепер, коли собі чітко уявляєш струк-
туру, цілісність, призначення кожного 
елемента, «бачиш», як рухається енер-
гія в цьому єдиному сплетінні різних 
складових городу, задаєш собі питання: 
«Як у все це лізти з селітрою або навіть з 
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біопрепаратами?» Відчуваєш їх як про-
тези, але не протези рук або ніг, а проте-
зи думки – прямі, тупі й дерев'яні. Інша 
справа – сидерати.

Велика кількість можливостей впли-
ву, використання сидератів величезна! 
Недарма З. Хольцер їх широко застосо-
вує!

Чи може який-небудь плуг, мінераль-
не  добриво  і  т.д.  одночасно  рихлити  й 
удобрювати, лікувати і притіняти від 
спеки, впливати на мікроклімат і залу-
чати комах, годувати людей, тварин і 
птахів, та ще й після смерті бути ар-
хікорисним  –  забезпечувати  і  підвищу-
вати родючість ґрунту?  І це ще не всі 
переваги таких прекрасних помічників, 
як буркун, фацелія, олійна редька, гір-
чиця, овес, вика, ріпак, гречка та ін. си-
дератів, можливості яких яскраво про-
явилися, у всьому своєму різноманітті, 
лише на сідератних грядках в умовах 
двуосної сівозміни або чергування 
культур.

СИДЕРАТИ НА ПРАКТИЦІ
Крім вищесказаного, сидерати вико-

ристовую як живу мульчу з дружніми 
овочевими культурами і одночасно як 
захист від шкідників і хвороб. Так, пре-
красно себе зарекомендували: гречка з 
капустою, олійна редька з полуницею, 
ріпак з томатами, і ще належить переві-
рити олійну редьку з цибулею від цибу-
левої мухи. Прекрасно себе показують 
сидерати в захисті від колорадського 
жука, посмертно, у вигляді пріючої со-
ломи. І тому при роботі з сидератами 
потрібно застосовувати комплексний 
підхід, одночасно думати в декількох 
напрямках. Потрібно враховувати, як 
буде конкретний сидерат впливати на 
мікроклімат (висота, густота посадки), 
залучення корисних комах (цвітіння), 
маскування від шкідників (розташу-
вання), розпушування і структуруван-
ня ґрунту (особливості росту кореневої 
системи). Необхідно враховувати і його 
взаємодію з іншими рослинами – «куль-
турними» і «піонерами» (алелопатія), 
скільки вийде «видимої» (надземна час-
тина рослини) і «невидимої» (коренева 
частина рослини) органіки і т.д. в певну 
пору року!

Найголовнішим напрямком вико-
ристання сидератів вважаю забезпечен-
ня постійного підвищення родючості 
ґрунту. Родючість – це не властивість, 

а  стан  ґрунту,  який  повинен  постійно 
підтримуватися,  як  можна  більш  ав-
тономно,  при  постійному  зниженні 
трудовитрат  людини. Хто не вірить – 
вийдіть на свій город і подивіться на ба-
гатющий чорнозем, на якому, скажімо 
м'яко, насилу щось росте. Це в десятки 
разів гірше, ніж у Хольцера на каменях, 
де сніг навіть влітку – не рідкість, це 
підтвердять ті, хто до нього їздив. Всі 
інші напрями не другорядні і є додат-
ковими джерелами родючості, зміцню-
ють його стійкість і постійність. Напри-
клад, мікроклімат, 
забезпечений сиде-
ратами, дає змен-
шення випаро-
вування вологи з 
поверхні ґрунту, 
а також випарову-
вання тієї ж вологи 
і вуглекислого газу 
із зони біля рослин, 
що забезпечує без-
перебійне дихання, 
фотосинтез, а, зна-
чить, і ріст рослин. 
Залучені сидера-
тами, різні кома-
хи структурують 
ґрунт, дають біомасу і т.д.

У звичайному органічному городі 
місця для таких цінних, універсальних 
помічників мало. Там вони не можуть 
себе проявити всебічно. Люди їм від-
водять другорядну роль – сіють до або 
після основних «культурних» рослин, 
тим самим прирікаючи себе на постій-
ну необхідність використовувати біо-
препарати.

Інша  справа  –  використання  сиде-
ратних  грядок  разом  з  двуосною  сівоз-
міною, яке дає паралельне вирощування 
сидератів з овочами. У такому випадку 
сидерати, тільки однією своєю присут-
ністю, створюють ряд стійких ефектів 
– мікроклімат, нектар (залучення, го-
дування корисних комах), запахи (аро-
матні парасольки і бар'єри проти шкід-
ників або, навпаки, пастки для них), 
різке збільшення кількості органіки, а, 
значить, і мульчі, а це запорука підви-
щення родючості ґрунту.

Використання сидератних грядок 
ніяк не виключає повсюдний посів си-
дератів восени і навесні, а тільки допо-
внює їх і ставить сидерати за значенням 

на один рівень з основними, «культур-
ними» рослинами. Звідси висновок – ви-
рощувати овочі без сидератів дорого, 
трудозатратно і нераціонально.

Перехід до повноцінного викорис-
тання сидератів я раджу здійснювати 
поетапно. Починати потрібно з осінньої 
післязбиральної сівби ярих сидератів. 
Відразу після збирання будь-якої куль-
тури, навіть річної (наприклад, цибуля, 
часник) засіваємо будь-який ярий сиде-
рат, і так, до зими, поступово, ви засієте 
всю площу городу. У такому випадку, 

ви заміните плуг сидератами, які до вес-
ни оздоровлять, розпушать і піддобрять 
ґрунт. За цей час ви зможете скласти 
початкове уявлення про те, з чим маєте 
справу, зможете визначити, які сидера-
ти для вас краще. Після цього додаєте 
весняну сівбу сидератів, при якій важ-
ливо враховувати їх алелопатичні влас-
тивості. При весняній сівбі сидератів я 
роблю акцент на бобові – люпин і горох, 
а також хрестоцвіті – гірчицю і олійну 
редьку, які відволікають на себе капус-
тяну блошку. І на завершення, пробуйте 
переходити на паралельний посів сиде-
ратів з основними культурами, про що я 
згадував вище.

На завершення, хотілося б побажа-
ти всім бути більш спостережливими, 
впевненими у своїх силах, не боятися 
експериментувати і прагнути викорис-
товувати те, що вам дає природа безко-
штовно, на благо людей і для себе, не 
завдаючи їй шкоди! Удачі!

Віктор Малєтін,
 Активний член Клубу ОЗ,

М. Новопсков, Луганська обл.



14    до Землі з любов'ю!  серпень 2015

Н а ш е  ж и т т я

Земля

В цікавий, унікальний час жи-
вемо, шановні українці! Початок 
нового тисячоліття, Нової Епохи. 
Земля-Матінка наша, всі сили 
Природи і Всесвіту все частіше і 
голосніше нагадують 
нам про це.

Це з одного боку. А з 
іншого – в державі на-
шій, в благословенній Україні, 
все більш бурхливо йдуть проце-
си щодо реалізації проекту з про-
дажу землі. Певним силам дуже 
не терпиться нажитися на най-
родючіших у світі українських 
чорноземах. Але мало хто подає 
голос проти цього блюзнірства.

Схоже на те, як, наприклад, в 
будинок забралися злодії, витя-
гують все «до нитки», а господарі 
чують і бачать все, і ... мовчать, 
роблять вигляд, що «все нормаль-
но». Більш того! Деякі навіть ви-
правдовують ситуацію: нарешті 
наша земля знайде свого господа-
ря, а той вже «наведе порядок» на 
ній.

Неважко припустити, ким же 
він виявиться, цей господар-зем-
левласник. Звичайно, що не про-
стим селянином і не фермером, 
які зараз ледве зводять кінці з 

кінцями. В основному це буде ве-
ликий латифундист, мільйонер. 
І навіть якщо він не зарубіжний 
ділок, а українець, то невже хтось 
думає, що він наведе порядок – 
приголубить землю, збільшить 
її родючість, збереже для нащад-
ків?

Сотні поколінь наших предків 
дивляться на нас з небес з триво-
гою і надією: невже ми, їхні прав-
нуки, просто так віддамо свою 
Матір, свою Землю, за яку вони 
кров проливали і життя не шкоду-
вали?

Зло завжди виряджається в 
шати добра, і часто нелегко роз-
пізнати, «хто є хто». Та й справді, 

хіба не вагомі аргументи у «при-
хильників ринку землі»? Напри-
клад:

• Нічия земля – це дитина-си-
рота, кинута напризволяще: «По-
дивіться, кажуть, скільки землі 
зараз пустує, заростає бур'яном».

• І «хто з селян, фермерів в змозі 
зараз купити землю і обробляти 
її? Так нехай хоч заморські «варя-
ги» наведуть порядок »...

Та й справді, справжніх трудів-
ників-хліборобів уже майже не 
залишилося, село вимирає з ката-
строфічною швидкістю, молодь 
вся «кинулася» у міста. Працю-
вати на землі нікому, а державна 
скарбниця порожня. А тут і «ви-
хід»: продамо землю – і дірки по-
затикаємо, і господар буде. Ну а 
самим – сумку за плечі і по світу?

А дійсно, де ж вихід? Село дій-
сно порожніє, молодь туди не за-
женеш, старі не в силах, праця 
на землі важка і невигідна, і най-
родючіші у світі чорноземи зна-
чною мірою вже отруєні хіміката-
ми і виснажені глибокою оранкою 
...

СЕЛО. Ви тільки вслухайтеся 
у витоки звучання цього явища! 
СЕ – «це»; ЛО – «лоно, джерело, 
початок життя». Наші предки, 
створюючи головний інструмент 
світобудови – мову – точно моде-

лювали суть явища, якому да-
вали назву.

Чому всі «темні» так люто 
ненавидять село, селян, прилі-

плюючи їм зневажливі прізвись-
ка, чому все робиться для того, 
щоб затягнути молодь у міста? Та 
тому, що тільки в селі, на СВОЇЙ 
землі людина є Людиною – вона 
самодостатня і незалежна від 
Системи, по-справжньому мудра, 
працьовита, добра. Тільки в селі 
можуть народжуватися і рости по-
справжньому здорові діти. Тільки 
в селі люди можуть харчуватися 
здоровою їжею.

Як же нам відродити село, як 
вдихнути в нього життя, дати 
можливість розквітнути? Знову 
заганяти людей в село указами, 
програмами або агітацією? Було 
вже все це, знаємо наслідки. І без-

У 2011 році в нашій газеті було опубліковано цей заклик-звер-
нення до всіх громадян України. Тоді нам, громадянам України, 
вдалося підтримати подовження мораторію на продаж української 
землі. Мораторій подовжено до 1 січня 2016 року. Пропонуємо 
вам прочитати звернення і самим відчути, чи актуальне воно за-
раз? Подумати, як нам вистояти і залишитися господарями своєї 
землі. Що для цього кожен має зробити?

 Своя земля і в жмені мила                                    
                                            народна мудрість

Земля
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Н а ш е  ж и т т я

вихідних ситуацій не існує. Варто 
тільки придивитися-прислуха-
тися до життя – воно завжди під-
каже. І ситуація зараз далеко не 
безвихідна. Подивіться, скільки 
фермерів сьогодні працюють, не-
зважаючи на драконівські умови, 
створювані владою, і часто до-
сить успішно!

У 2003 році був прийнятий За-
кон «Про особисте селянське гос-
подарство», згідно з яким кожен 
громадянин України має право 
прийняти в довічну власність до 
2 гектарів землі для створення 
особистого селянського господар-
ства. І багато людей вже взяли 
землю, будують свої Родові По-
містя, наводять лад на своїй зем-
лі. І багато з них – городяни!

Але, з одного боку, з яким тру-
дом земля дається, скільки бюро-
кратичних перепон на їх шляху! 
А з іншого, ви ж подивіться: люди 
стали створювати поселення но-
вого типу, відроджувати занедба-
ні села, відроджувати кращі на-
родні традиції. Але влада цього 
просто не бачить ... Чудо-чудесне: 
здавалося б, якщо ця влада дійсно 
народна, якщо «все для людей», 
то чого ж вам ще треба – прийшли 
люди на землю – допомагайте їм, 
і справа відродження села і землі 
піде!

На наш погляд, це і є ШЛЯХ: і 
до відродження села, і до відро-
дження справжнього господаря 
на землі, і до порятунку України. 
Бо нове село повинно бути селом 
Майстрів, де кожен селянин – тво-
рець в якій-небудь області, у гос-
подарюванні на землі, відроджен-
ні її родючості. Життя в такому 
селі повинно бути не важкою ка-
торжною працею «заради хліба 
насущного», а приємною, творчою 
роботою зі створення краси, з ви-
рощування цілющих продуктів, 
виховання здорових, сильних ду-
хом і тілом дітей ... В таке село по-
тягнеться молодь. А тоді й місто 
почне жити іншим життям. Тіль-
ки зараз потрібно дати цим новим 
паросткам вижити, зміцніти, роз-
квітнути. Тому найголовніше – не 
допустити продажу землі нашої, 

нашої Укра-
їни. Згідно з 
нашою (кра-
щою в світі!) 
Конституцією, 
ЗЕМЛЯ НА-
ЛЕЖИТЬ НА-
РОДУ. Ніхто, 
крім народу, 
не має права 
землею розпо-
ряджатися.

Зараз світ 
стоїть на поро-
зі продоволь-

чої кризи. Пройде небагато часу, і 
гроші перетворяться на звичайні 
папірці, а найбільшою цінністю 
стануть продукти харчування, 
чиста вода. І ті, хто хоче зараз про-
давати нашу землю, позбавляють 
нас і наших нащадків права на 
життя. Це, поки не пізно, потрібно 
усвідомити кожному українцю.

І що земля поки не ореться – 
може, й на краще. Нехай відпо-
чине, дочекається свого Господа-
ря, оздоровиться від хімікалій і 
«плужного знущання». Настане 
час, і прийде на землю Людина, 
і розквітне земля, відродиться. І 
стане Україна наша дорога най-
кращою квіткою у вінку Землі!

Але головне питання – ХТО? 
Хто змінить ситуацію на краще, 
хто врятує нашу Землю і нашу 
Україну? До кого ми звертаємося?

- До державної влади. Заду-
майтесь, шановні: що головне в 
житті – влада і гроші, або люди і 
земля? Буде земля і люди на ній, 
буде і життя. Влада тільки тоді 
буває успішною, коли її підлеглі 

щасливі. Сьогодні вже точ-
но відомо, що наша плане-
та Земля – це жива істота. 
І якщо не повернемося до 
неї душею, не оцінимо її, 
як Мати, то знищимо себе в 
своїй споживчій гонці. Заду-
майтесь тому: потрібні тоді 
будуть вам ваші мільярди і 
влада?

- До чиновників держав-
них служб, від яких в тій чи іншій 
мірі залежить вирішення земель-
них питань. У народі прийнято 
лаяти владу. Але не забувайте: ко-
жен чиновник – насамперед ЛЮ-
ДИНА, і на будь-якій посаді може 
діяти, як ЛЮДИНА. Тому що у 
кожного з вас, шановні службов-
ці, є діти, онуки, рідні та близькі 
люди. У кожного з вас є Україна.

- До політиків-патріотів. У 
вас є вплив на маси. Піднімайте 
людей. Пора!

- До селян, фермерів. Не мов-
чіть, піднімайте свій голос! Крім 
вас самих, ніхто вас не захистить.

- До поселенців нових посе-
лень. Ви сьогодні – піонери все-
земних процесів з порятунку 
Землі. Відчуйте свою відпові-
дальність, творіть та дійте!

Ми звертаємося до кожного гро-
мадянина  України:  від  ТЕБЕ  за-
лежить  доля  Землі  та  України. 
Відчуй це – і дій!

Громадяни України
(Газета "до Землі з любов'ю!", 

Травень 2011)

ПРОДАЄТЬСЯ
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 Смотри, вот опять в небесах плывёт чёрный дым над тайгой.
 День и ночь под рёв машин землю так свою крушим,
 Словно мы на планете чужой.
 Скалу поднял взрыв на дыбы, ушла вдруг вода из ручья.
 Мать-Земля, за часом час, на руках качая нас,
 Разве знать ты могла, где беда твоя.

 Приспів:
 Прости, Земля! Мы ведь ещё растем.
 Своих детей прости за всё, за всё.
 Поверь, Земля, люди найдут пути
 Спасти тебя, себя спасти.

 Ищи хоть две тысячи лет, лети к самой дальней звезде,
 И в немыслимой дали, мы другой такой Земли
 Не найдём никогда и нигде.
 Земля то в траве, то в снегу Земля, где в пол-неба заря,
 Каждый день и час любой Мы в долгу перед тобой,
 Неразумных детей ты прости, Земля

 Приспів 3 рази
                          Земляни

  Прости Земля

Клуб Органічного Землероб-
ства об'єднує людей думкою про 
нашу планету Земля, на якій 
живе кожен з нас, і допомогти 
якої в силах кожної людини.

Свідомо відмовляючись від 
отрутохімікатів, перекопуван-
ня землі, внесення мінеральних 
добрив, члени Клубу додають 
сил і собі, і всій нашій планеті. 
Застосовуючи природний під-
хід у своїй діяльності, живучи 
по совісті і думаючи своєю голо-
вою, кожна людина робить своє 
життя щасливішим, а нашу пла-
нету – прекрасніше.

Для садівників і горо-
дників Клуб пропонує 
консультації і продук-
цію, книги і відеофільми. 
Також Клуб проводить 
семінари та зустрічі, в 
яких члени клубу мо-
жуть брати участь за сво-
їм бажанням.

Щоб стати членом 
Клубу Органічного Зем-

леробства, Вам потрібно звер-
нутися в Клуб у вашому місті, 
заповнити анкету і сплатити 
одноразовий внесок. У подару-
нок Ви отримаєте свіжий номер 
газети «до Землі з любов'ю!» та 
книгу про органічне землероб-
ство. У членів Клубу немає про-
писаних на папері обов'язків, 
але Ви можете відчути образ 
Клубу Органічного Землероб-
ства і брати участь у клубному 
житті зі своєї доброї волі, керу-
ючись своїм серцем і розумом.

Приєднуйтесь!

Запрошуємо до Клубу 
Органічного Землеробства!

Газета розповсюджується за передплатою
(індекси: 99599 (рос.) и 37007 (укр.))

та в Клубі ОЗ в регіонах:

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

  РЕГІОНИ:
Артемівськ ...... (066) 233-04-38
Біла Церква ...... (04563) 324-51
Бердичів .......... (067) 410-01-23
Бородянка ....... (067) 924-84-59
Боярка .............. (067) 378-07-49
Вінниця ............ (097) 953-32-71
Вишгород ........ (098) 855-93-33
Дніпродзержинськ (095) 397-13-52
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!»


