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Н а ш е  ж и т т я

Дорогі друзі!
Наш рух широкий, міцний і, ма-

буть, з великим майбутнім.
Ми – постійно зростаюче співтова-

риство ентузіастів, які прагнуть по-
ширити отриманий нами досвід мак-
симально широко.

У наших відносинах із землею є 
місце  одкровенню, осяянню та інтуї-
ції. Ми слідуємо не догматам, а досві-
ду, і ми відкриті науковому знанню і 
зацікавлені в ньому. Успіх органічно-
го хлібороба не залежить від того, 
православний він, католик, мусуль-
манин, язичник, атеїст чи агностик. В 
органічному землеробстві немає ел-
ліна і немає іудея, а є людина, що го-
това і вміє слухати і чути Землю.

Ми – стійке співтовариство прак-
тичних хліборобів.

Чому ми виглядаємо в очах бага-
тьох маргіналами, побічною, неза-
конною гілкою звичайної «традицій-
ної» агрономії? Чого нам не вистачає 
для подальшого розвитку?

Будь-яка область, сфера, галузь 
людської діяльності набуває ціліс-
ності, здатності до самопідтримки і 
саморозвитку, коли у неї є необхідні 
для цього інститути, те, що зараз час-
то називають інфраструктурою.

Зазвичай під цим розуміється 
наступна сукупність (подальше пе-
рераховане не ранжовано від головно-
го до другорядного або навпаки):

– Помітна кількість практич-
них діячів – в нашому випадку госпо-
дарюючих суб'єктів, виробничих оди-
ниць. В Україні – тисячі органічних 
хліборобів, діючих на ділянках від 
кількох соток до тисяч гектарів. На-
віть якщо ми не складаємо зараз ве-
ликої частки в загальному обсязі 
сільськогосподарського виробницт-
ва, мізинець не рубають від того, що 
він малий, і ніхто не може заздале-
гідь визначити, яка частина підросту 
без зовнішнього втручання стане лі-
сом;

– Профільні державні органи 
управління. Органи управління 
сільським господарством існують, і 
нам не потрібно спеціальних: ми не 
вимагаємо і не очікуємо преференцій, 
послаблень, привілеїв понад звичай-
них для рослинників, розраховуючи 
на те, що для розвитку нашого руху 
досить природних переваг органічно-
го землеробства;

– Інформаційна єдність, вну-
трішньогалузеві комунікації. Ор-
ганічні землероби мають друковані 
та електронні, загальнонаціональні 
видання, включаючи видавництво 
«до Землі з любов'ю!»;

– Профільна наука. Біля витоків 
органічного землеробства – славні 
імена, і зараз в наших виданнях регу-
лярно публікуються багато визнаних 
вчених-аграріїв (Гридчин, Овсинсь-

кий, Фукуока та ін.);
– Профільна освіта.
За всіма цими напрямками є що 

вдосконалювати, але саме в цьому, 
останньому пункті в нас суттєва про-
галина.

Це не порожнеча, оскільки у бага-
тьох, якщо не у всіх аграрних ВУЗах 
викладають початкові знання з ор-
ганічного землеробства, вивчаються 
технології, прийоми, способи, що 
складають особливість нашого підхо-
ду. Однак, все ж, бажаним і необхід-
ним є визнання, закріплення в Законі 
і Науці органічного землеробства, як 
науково обґрунтованого, економічно 
ефективного та суспільно визнаного 
напрямку практичної агрономії, тіс-
но пов'язаного з відповідною навчаль-
ною дисципліною, профілем, спеці-
альністю, напрямом середньої спеці-
альної, а потім і вищої освіти, науки.

Таке відокремлення не означає 
протиставлення. Адже ми припускає-
мо не боротьбу ідей, теорій, концеп-
цій. Ми пропонуємо порівняння прак-
тичних польових результатів, що 
одержані людьми з порівнянним рів-
нем професійної підготовки.

Ось цього рівня нам зараз, мабуть, 
і не вистачає (за поодинокими винят-
ками, що не роблять погоди) для того, 
щоб розмовляти з «традиційно орієн-
тованими» агрономами однією мо-
вою. Грамотно і твердо порівнювати, 

Органічна освіта
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зіставляти наші наміри, дії і резуль-
тати, для того, щоб забезпечувати на-
уково обґрунтований розвиток нашо-
го підходу до землеробства, відсіюва-
ти, може, досить ефектні, але довго-
строково неефективні, випадкові ре-
зультати, щоб уникати дилетант-
ських помилок у здійсненні агроно-
мічних заходів.

Все, що ви прочитали раніше, на-
писано для того, щоб ви не вважали 
дрібною та незначущою суть нашого 
звернення.

Вона полягає в наступному.
Першим кроком до того, щоб надій-

но, в основному перейти від поверхне-
вих уявлень до точного знання, від 
початкових кроків до високого ремес-
ла, є, як видається, вища спеціальна 
освіта.

Кілька років тому Іллінецький 
державний аграрний коледж (Ві-
нницька область) ввів спеціалізацію 
«Виробництво органічної продукції». 
Однак, цього року набір для старшого 
покоління людей під питанням – чин-
не освітнє законодавство, наскільки 
можна судити, не дозволяє вступати 
на цю спеціальність людям, які не 
здавали ЗНО (зовнішнє незалежне 
тестування), а більшість з нас при-

йшли в органічне землеробство в зрі-
лому віці, ми ЗНО не проходили.

Нині у коледжі є штат висококвалі-
фікованих викладачів, комплект спе-
ціальної методичної літератури, до-
свід 5-річного викладання по спеці-
альності «Виробництво органічної 
продукції». Стартові умови є, розви-
тку перешкоджають штучні перепо-
ни, необґрунтовані ускладнення, ад-
міністративні освітні бар'єри.

Що ми можемо зробити?
Короткостроково – дві речі: по-

слати цього року наших дітей, які 
збиралися йти на заочні відділення 
аграрних освітніх установ, в Іллі-
нецький коледж, а дорослим членам 
руху, які готові до здачі ЗНО, хочуть і 
можуть здобути профільну освіту – 
здати і поступити (вже, ймовірно, на-
ступного року). Набір на заочне відді-
лення – в листопаді (подача докумен-
тів з 6 листопада по 30 листопада), час 
для підготовки та прийняття рішення 
є.

Довгостроково – звернутися в 
компетентні органи (Міністерство 
освіти, а якщо треба – в Уряд України, 
у Верховну Раду), щоб зняти необ-
ґрунтовані перешкоди в отриманні 
освіти людьми зрілого віку, для яких 

вона буде частиною додаткової, для 
когось – післявузівської, у всякому 
випадку – безперервної освіти, яка є 
ідеалом всіх розвинених країн.

Мова не йде про те, щоб підтрима-
ти конкретних педагогів, конкретний 
навчальний заклад. Вони, з їх квалі-
фікацією і репутацією, і без нас не 
пропадуть. Мова про взаємовигідну 
підтримку, синергію зусиль, коли ре-
зультат більше суми доданків.

Давайте разом добудуємо остан-
ній необхідний компонент стійкої по-
вноцінної системи органічного земле-
робства в Україні!

Реквізити коледжу: (04345) 2-11-
20, 2-31-98, 2-18-98. Вінницька обл.,  
м. Іллінці, вул. Червона Площа, 2

http://www.idak.vn.ua/
Нам дуже важливі Ваші пропози-

ції, зауваження, критика (у тому чис-
лі так звана неконструктивна). Осо-
бливо цінні Ваші міркування з приво-
ду довгострокового вирішення про-
блеми.

Пишіть на адресу: 
clubozlubny2009@rambler.ru, На-
талія Грохольська, або в редак-
цію газети «До Землі з любов'ю!»: 
info@cluboz.net

Доброго Вам здоров'я, шановні зем-
лероби!

Хочу в цьому листі подякувати вам 
за те, що ви продовжуєте йти по стежці 
природного землеробства!

Ви вже, напевно, помітили, що цей 
шлях – для думаючих і спостережливих 
людей. Але це не головне, що нас з вами 
відрізняє від інших розумних і тяму-
щих дачників і городників. Головне – це 
те, що ми любимо не просто свою ділян-
ку землі і свої рослини, а ми думаємо 
з любов'ю про всю Землю, всю країну, 
всіх людей!

Деякі з нас про це поки не здогаду-
ються, інші вже стали помічати за со-
бою бажання і вміння дарувати свої 
знання і теплоту оточуючим, не прося-
чи нічого натомість – просто від Душі.

І це дуже важливо! Передавати свій 
настрій, знання всім, без поділу на «сво-
їх» і «чужих», «органістів» і «хіміків», 

«хороших» і «поганих» ...
Замість осуду і критики за застосу-

вання «хімії» і перекопування ґрунту – 
дати сусідові попрацювати плоскорізом 
і подарувати книгу про Емочки. І про-
сто бути готовим допомогти при нагоді 
і проханні.

«ОБ’ЄДНУЙ І ЗДРАСТУЙ!» за-
мість «розділяй і володарюй» – 
природний принцип, що пашить 
здоров'ям і красою! Ми з вами мо-
жемо об'єднати людей! Ми – такі ж, як 
всі, просто трохи раніше дізналися, як 
бути Щасливими на здоровій землі. І з 
радістю передаємо ці знання і почуття 
оточуючим людям. Саме передаємо, да-
руємо, а не вчимо! Інакше наша гординя 
буде розпирати нас. Ми всі вільні у сво-
єму виборі – і прихильники природного 
землеробства, і прихильники традицій-
ного. Зробивши свій вибір, і отримавши 
результати, ми можемо розповісти про 

наш досвід бажаючим.
Запрошую вас, сьогоднішні і майбут-

ні землероби, на семінари та зустрічі в 
Клубі Органічного Землеробства. Зна-
ходьте Клуб ОЗ у вашому місті, беріть 
з собою чоловіка, дружину, дітей, роди-
чів, друзів, колег і приходьте!

Можливо, у вас лежить в столі зошит 
з вашими нотатками поруч з фотографі-
ями улюблених грядок – приносьте їх на 
зустрічі та семінари. Ваші відкриття та 
спостереження можуть надихнути ба-
гатьох ваших сусідів і одноклубників! 
Подаруйте свій досвід іншим і, обернув-
шись навколо нашої улюбленої планети 
Земля, ваші справи повернуться до вас з 
вдячністю.

Надсилайте листи до редакції або 
просто приносьте в Клуб ОЗ у вашому 
місті – будемо разом творити прекрасне 
майбутнє для нас, наших дітей і онуків! 
На всій Землі!

Здоров'я вам!
Роман Зайцев, Клуб ОЗ, м. Макіївка

Об'єднуй і Здрастуй!
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п р и р од Н е  з е м л е р о б с т в о

З настанням осені приходить і час 
зайнятися найважливішим – родю-
чістю!

Збирання врожаю – як фініш в 
марафоні. Хто добіг, а хто і доповз, 
але головне, що все позаду. Нарешті 
можна вимити багатостраждальні 
руки і розслабитися – прощайте, про-
полки, жуки й поливи!

Впізнається, правда? Щороку одне 
і те ж саме. Більшість з тих, хто ко-
пирсається на грядках, не можуть ви-
рватися з нескінченного кола обміну 
здоров'я на урожай. А все від нерозу-
міння простих запитань: що таке ро-
дючість, звідки вона береться і коли 
нею потрібно займатися.

Найперший крок на шляху до ро-
дючості – посів «зелених добрив», 
або сидератів. Після збирання вро-
жаю відразу ж, не покладаючи рук, 
сіємо гірчицю, редьку олійну, вику, 
овес, жито та інші технічні культу-
ри. Причому, буде величезною по-
милкою дочекатися звільнення від 
основних культур всіх грядок, спали-
ти сміття, і тільки після цього суціль 
засіяти все житом. Прибрали карто-
плю – тут же посійте редьку олійну. 
Зірвали останній помідор – щедро 
розсипте гірчицю (ну тобто як щедро 
... 200-400 г на сотку). І ще під дерева-
ми, і навіть по полуниці! Загалом, не 
втрачайте часу, сійте, сійте, сійте си-
дерати!

Тільки не забудьте залишити міс-
це під озимий часник. При посадці у 

вересні він встигає добре вкоренити-
ся і краще зимує, а за рахунок більш 
ефективного використання осінньої 
і весняної вологи вегетує інтенсивні-
ше і дає прекрасний урожай.

Так, повернемося до урожаю. Ви, 
звичайно, знаєте, що перш, ніж опус-
кати картоплю в погріб, необхідно 
організувати лікувальний період 
– витримати бульби 2-3 тижні в тем-
ному теплому місці. Якщо цього не 
зробити, навряд чи картопля буде 
зберігатися без проблем. І найголо-
вніше – не потрібно картоплю перед 
закладкою на зберігання мити! Інак-
ше дуже велика ймовірність її гнит-
тя в погребі.

А ось яблука і виноград якраз ко-
рисно обробити Емочками, тоді вони 
зберігаються дуже добре. І, до речі, 
найбільший ефект для захисту де-
рев від хвороб дають саме вересневі 
обробки біопрепаратами.

У вересні йде масове дозрівання 
ранніх і ранньо-середніх сортів ви-
нограду. Для поліпшення смакових 
якостей ягід варто підгоду-
вати кущі настоєм деревної 
золи або Гуматом калію. А 
при виявленні ознак сірої 
гнилі або оїдіуму негайно 
обробіть листя і викупайте 
грона у Фітодокторі або Три-
ходерміні. І можна почина-
ти готуватися до посадки са-
джанців – вивчати каталоги, 
вибирати сорти і в міру сил 

копати ями або траншеї.
Повертаючись до питання про ро-

дючість, не можна не згадати про 
компост. Рослинні залишки – це чу-
дова сировина для майбутніх врожа-
їв. Нерозумно ось так взяти і спали-
ти їх, втративши даремно величезну 
кількість енергії. До того ж гілки 
дерев, виноградна лоза і навіть ба-
дилля коренеплодів містять якраз ті 
макро– і мікроелементи, які необхід-
ні саме для цих культур. Так що ком-
пост плюс бокаші – це таке добриво, 
поряд з яким ніяка нітроамофоска 
або селітра навіть поруч не лежа-
ли. Безумовно, є деякі особливості і 
секрети, і взагалі до компосту тре-
ба підходити з розумом. Але трохи 
терпіння – і зовсім скоро між вами і 
правильним компостом не виявить-
ся ніяких перешкод, обіцяю.

Наостанок процитую Миколу Іва-
новича Курдюмова: «Зростання вро-
жаю – природний ефект пожвавлен-
ня ґрунту. З ростом родючості він 
росте гарантовано і без додаткових 
витрат». 

Плідного вам вересня!

Чим зайнятися у вересні?

Ви, напевно, звертали увагу, що 
тривала активна праця на свіжому 
повітрі чомусь збуджує апетит. І це 
природно – організм витрачає ба-
гато сил, і витрачену енергію необ-
хідно компенсувати, бажано чимось 
смачненьким.

А наша земля трудиться протягом 
цілого сезону, віддаючи свою силу у 
вигляді врожаю. Хіба не потрібно до-
помогти ґрунтові відновити силу – 
родючість, ситно нагодувавши його?

Зауважте, мінеральні добрива – 
це для ґрунту не їжа. Це все одно, 
що добре зголоднілому запропону-
вати вітамінки. Хліб з маслом (по-

німецьки «бутерброд») набагато кра-
ще. Не кажучи вже про ковбасу.

І нічого не потрібно винаходи-
ти. Для ґрунту немає кращого «хлі-
ба», ніж, наприклад, стерня та інші 
пожнивні залишки. Якось я став 
свідком розповіді фермера: «Сусід 
з причини неможливості купити 
добрива посіяв просо по стерні і  
отримав 38 ц/га замість звичайних 
15-17». Непоганий «хліб», правда?

А якщо в якості «масла» викорис-
товувати корисні мікроорганізми, 
то ми отримаємо:

• Швидке перетворення пожнив-
них залишків у гумус і поживні ре-
човини;

• Формування структури ґрунту;
• Підвищення його вологоємності;
• Нормалізацію кислотності;
• Придушення вогнищ гниття і 

пригнічення патогенної мікрофло-
ри;

• Дезінфекцію і детоксикацію 
ґрунту;

• Відновлення родючості.
Ну а «ковбасою» на нашому ро-

дючому бутерброді будуть гірчиця, 

"Бутерброд" землероба 
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вика, фацелія, овес, жито та інші си-
дератні культури.

Найбільш, мабуть, ефективний і 
при цьому простий спосіб швидко 
підвищити родючість ґрунту – об-
робити Емочками насіння сидератів 
перед посівом. Так ми отримуємо 
потрійний ефект:

1. Заощаджуємо час, об’єднуючи 
внесення корисних мікроорганізмів 
і посів сидератів;

2. Технічні культури швидко про-
ростають і активно нарощують зеле-
ну масу;

3. У результаті ми отримуємо ви-
соку біологічну активність ґрунту, 

що насичений органічною речови-
ною.

Що ще потрібно для родючості?!
Концентрація розчину Емочки 

для замочування насіння – 10 мл на 
100 мл води.

Доброю ідеєю буде обприскати 
або полити вже зростаючі технічні 
культури з розрахунку 200 мл Емоч-
ки або Емочки Родючість на сотку. 
Кількість води визначається в за-
лежності від вологісті ґрунту і до-
ступності самої води – має значення 
саме кількість Емочки на одиницю 
площі, а не концентрація розчину.

Завдяки мікроорганізмам приско-

рюється гуміфікація і мінералізація 
органіки. Ґрунт збагачується всіма 
макро– і мікроелементами в легко-
доступній для рослин формі. Спосте-
реження в декількох фермерських 
господарствах показали, що після 
трьох років застосування корисних 
мікроорганізмів і посіву сидератів 
вміст поживних речовин у ґрунті не 
зменшився – при значному підви-
щенні врожайності! До того ж ґрунт 
стає рихлим, структурним, багатим 
гумусом; поглинає воду під час до-
щів, а під час посухи зв'язана вода 
утримується в гумусі тривалий час.

Запорукою успішного виноград-
ника є заздалегідь підготовлені по-
садкові ями і траншеї.

Не можна просто закопати са-
джанець у землю. Тобто, можна, 
звичайно, тільки краще вже відразу 
його викинути – менше мук і вам, і 
саджанцям, оскільки нормального 
врожаю все одно не побачите. Ви-
ноградний кущ зможе щедро забез-
печити нас плодами, тільки якщо в 
перший рік сформує потужну коре-
неву систему. І наше завдання – за-
класти потенціал для енергійного 
розвитку куща.

Якщо ви маєте намір посадити 
окремий кущ – потрібна яма. В тій 
частині ділянки, де ви намітили 
низку з декількох кущів – переваж-
ніше траншея. Звичайно, копати 
землю важко. Але нехай вам надає 
ентузіазму передчуття вашого май-
бутнього виноградного щастя.

Обсяг земляних робіт визнача-
ється якістю вашого ґрунту і засто-
совуваною агротехнікою. Якщо ви 
землероб-органіст зі стажем, земля 
у вас не знає плуга і лопати кіль-
ка років, а при слові «добриво» ви 
згадуєте гірчицю і вико-вівсяну су-
міш, то ями можуть бути розміром  
70х70х70 см. Це випадок, близький 
до ідеального, тому всім іншим до-
ведеться копати не менше, аніж 
80х80х80 см (нехай вас не вводять 
в оману 10 см різниці – обсяг ями 
виходить майже наполовину біль-
ший). Якщо ж земля у вас бідна, 

«втомлена», а так само якщо ви здо-
ровий, повний сил землекоп, то ваш 
обсяг – кубометр під кожен кущ. Це 
не жарт, виноград обов'язково віддя-
чить вам за таку простору «житло-
площу», можете не сумніватися.

Само головне – не намагайтеся 
по-стаханівськи викопати відра-
зу всі ями! 80х80х80 см – це пілкуба 
землі і близько тонни ваги. Кілька 
ям – відповідно в кілька разів біль-
ше. Розраховуйте сили, адже якщо 
ваш виноград буде викликати спо-
гади про криваві мозолі на руках 
і жахливий біль у спині, то навіщо 
він вам такий? Навіть якщо у вас є 
свої «півтора землекопа», виділяйте 
півдня на одну яму (з урахуванням 
заповнення її органікою) і не копай-
те більше однієї ями в день. Самі 
бачите, робота ця вимагає значного 
часу, тому треба готувати посадочні 
місця заздалегідь.

Коли будете копати, родючий тем-
ний шар ґрунту складайте з одного 
боку ями, а нижній (глина, пісок) – з 
іншого. Замість того, щоб по кілька 
разів тремтячими від напруги рука-
ми вимірювати рулеткою сантиме-
три, простіше зробити мірку – план-
ку, дощечку або кривувату паличку 
необхідної довжини. І, до речі, ямі 
не обов'язково бути квадратною!

Яма готова? Не розслабляйтеся, 
це тільки початок. Необхідно запра-
вити її органікою, напівперепрілим 
перегноєм, сумішшю курячого по-
сліду і торфу і т.д. Методика підго-

товки органічної траншеї тут 
підходить просто ідеально.

Слід зауважити, що осіння посад-
ка є найбільш простою і надійною 
– саджанці перебувають у стані спо-
кою і можуть взагалі не помітити 
факту пересадки, а навесні проки-
нуться вже в «звичній обстановці» і 
– найголовніше – напевно вже з ожи-
лим і закріпившимся корінням.

Якщо готувати яму доводиться 
безпосередньо в день посадки са-
джанця, то вам дійсно знадоблять-
ся компост та інші готові органічні 
добрива. На дно ями розсипаємо 
лопату-другу деревної золи. Зверху 
насипаємо 20-30 см нашої цінної по-
живної органіки. Потім сантиметрів 
10-20 родючої землі, це потрібно для 
того, щоб уникнути контакту коре-
нів саджанця з активною «заправ-
кою» ями – можуть підгоріти. Злег-
ка утрамбовуємо все це граблями 
або лопатою. Для усунення пустот 
в заправлену яму по можливості ви-
ливаємо пару відер води.

Підготовка та посадка саджанця 
– тема серйозна і обширна, тому по-
требує окремої статті.

 І пам'ятайте – все, що зроблено 
восени, навесні робити вже не до-
ведеться, адже весняних робіт за-
вжди повнісінько. Саме тому наби-
рають популярності осінні посадки 
не тільки винограду, але і плодових 
дерев, ягідних і декоративних ку-
щів, цибулі-сівка, моркви та інших 
культур.

Автор статей  В'ячеслав Грисюк, 
м. Славутич

Готуємо ями для винограду
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Мені подобається займатися ор-
ганічним землеробством. Сама роз-
виваюся і землі допомагаю. Прино-
шу користь і собі, і рослинам. Як все 
взаємопов'язано! Ось такий експе-
римент вийшов у мене в цьому сезо-
ні. У весняний період, займаючись 
розсадою, вирішила спробувати 
зробити щеплення: на корінь гарбу-
за посадити огірок. Маленьке япон-
ське відео наштовхнуло мене на 
цей експеримент. Думаю, у японців 
виходить, значить, і у нас в Україні 
теж вийде. 

У перших числах квітня було 
висаджене насіння гібридів огір-
ка в ємкості з пінопласту. Він до-
бре тримає тепло, і тому огірки 
швидко зійшли. Лише тільки після 
цього я посіяла в стаканчики на-
сіння гарбуза. Коли добре виросли 
сім'ядольні листочки і показалась 
серединка справжнього листка у 
рослини гарбуза, огірки наростили 
два справжніх листочка. Ось у цьо-
му періоді росту рослин і було зро-
блене мною щеплення. У рослини 
гарбуза в серединці сім'ядольних 
листочків було зроблено отвір спе-
ціально для цієї операції вирізаною 
паличкою пірамідоподібної фор-
ми. Гострим ножем був зроблений 
такий же пірамідоподібний зріз на 
паростку огірка. Потім паросток 
огірка вставлявся в отвір всередині 
паростка гарбуза.

 Таким чином, було щеплено 
п`ять рослин різних гібридів огір-
ка. Вийшла така рослина: корінь 
гарбуза, а верхівка огірка. Потім на 
кожен з цих одержаних рослин був 
одягнений зверху прозорий пласти-
ковий стаканчик, через який про-
ходило світло і створювався ефект 
міні-парничка. На зіткненні ниж-
нього і верхнього стаканчиків до-
велося приклеїти липку стрічку. У 
стаканчиках відразу з'явилися дріб-
ні крапельки води, вони запітніли.

Подальші спостереження були 
такими. Верхня огіркова частина 
щеплення трохи підв’яла, але через 
деякий час рослини відновилися і 
почали нарощувати на стику ще-
плення коріння. На фото їх видно 
не чітко через конденсат всередині 
стаканчиків. Вийшло таке: внизу в 

землі знаходився корінь гарбуза, а 
на стику щеплення – повітряні до-
даткові корені огірка. Минуло ще 
трошки часу, і огірочки почали 
зростати. Я стала ненадовго відкри-
вати верхній стаканчик, щоб росли-
ни звикали до зовнішнього серед-
овища, але корінці скручувалися, 
адже вони висіли в повітрі і їм не 
вистачало вологи або ґрунту.  І тоді 
я вирішила висадити їх у ґрунт. 
Підготувала грядку, накривши її 
плівкою для прогрівання ґрунту. 
І через тиждень висадила огірки: 
спочатку ті, які ще продовжували 
зростати в плошці та наростили 3-4 
справжніх листа. Вкрила грядку 
агроволокном на дугах. Час посад-
ки – квітень місяць. Ви пам'ятаєте, 
який в цьому сезоні був холодний 
квітень. Через 10 днів у цю ж гряд-
ку висадила і прищеплені огірки. Їх 
залишилося вже чо-
тири з п'яти. П'ятий 
щеплений огірок 
зів'яв ще в стаканчи-
ку, бо гарбузова рос-
лина випустила свій 
бічній паросток, і 
тому огірковий па-
росток пропав.

Отже, чотири 
щеплених рослини 
були висаджені в 
ґрунт так, що і ко-
ріння огірка, що зна-
ходилося в повітрі, 

потрапило в ґрунт. Спостерігаю за 
ростом рослин огірків далі. 

Спочатку щеплені огірки від-
ставали в рості від звичайних рос-
лин огірка. Нагадаю, вік розсади у 
всіх огірків був один. Потім п'ять 
із них були щеплені і, що досить 
природно, відстали від основних 
посаджених рослин. Я навіть трохи 
пошкодувала, що затіяла такий екс-
перимент, але інтерес в цій справі 
взяв верх. Подальші спостережен-
ня: в грядці щеплені рослини наздо-
гнали звичайні огірки. Не дивля-
чись на холодний квітень і червень, 
всі рослини добре розвивалися, бо 
грядка була вкрита агроволокном. 
І тільки тоді, коли нічна темпера-
тура стала вище 15 градусів, все 
огірочки були підв'язані на огірко-
ву сітку. А оскільки всі огірки були 
самозапильні, вони добре нарощу-

Огірок на гарбузі
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вали огірочки, а щеплені давали по 
три, чотири огірочки в пучку.

Огірки росли у відкритому ґрун-
ті, під високим дахом з поліети-
ленової плівки і затіняючої сітки. 
Тобто дощі їм не заважали, але ві-

тер їх провітрював. Для 
чого був зроблений цей 
експеримент? Для тих 
місць, де з вологою про-
блема. Корінь гарбуза 
більш глибоко проникає 
в ґрунт, а власні корені 
огірка знаходяться на по-
верхні ґрунту. Посухос-
тійкість рослини огірка 
підвищується, але, по-
рівняйте, яка кількість 
огірків росте на рослині, 
і яка – на гарбузі. Експе-
римент був не повним, 
тому що полив всіх рос-
лин в грядці був однаковий, але, 
тим не менше, щеплені огірки кра-
ще плодоносили і на них довше збе-
рігався зелений колір листа. Зараз 
серпень місяць, а рослини ще пло-
доносять.

Ну от, цікаво займатися і екс-
периментувати, дізнаватися щось 

нове з життя рослин і ґрунту. Ба-
жаю вам вирощувати здорові, нату-
ральні овочі та фрукти. Нехай росте 
їх урожай при застосуванні агро-
техніки органічного землеробства і 
з любов’ю до своєї землі.

Галина Просяна,
 Клуб ОЗ, м. Красний Лиман, 

В моєму житті було все: і пе-
рекопка городу, і прополки, гло-
бальні поливи, і знову прополки 
... і так до нескінченності. Потім 
в моєму житті з'явився плоскоріз, 
потім Клуб ОЗ, Володимир Мегре, 
Анастасія, Курдюмов, Фукуока та 
ін., і мої погляди змінилися кар-
динально. Виявляється, любити 
землю можна по-іншому.

Після перенесених операцій лі-
карі категорично заборонили мені 
будь-яку фізичну працю, і першою 
моєю думкою було: «А як же моя 
земля?» Почала думати. Мені за-
вжди подобалися теплі грядки і 
траншеї, але не по силам – відмо-
вилася. Земля виснажилася, треба 
удобрювати, а як? Компостні ями 
– важко. А що, якщо вирощувати 
прямо на компостних міні-ямках? 
Накреслила на землі плоскорізом 
прямокутник 1,5 х 0,5 м, втикнула 
лопату на штик, розхитала землю і 
так розпушила весь прямокутник. 
Потім сапою витягла назовні всю 
землю, утворилася міні-траншея. 
На дно насипала гілочок після об-
різки саду – це дренаж. В центр 

поставила порожній 
5-літровий балон з-під 

питної води, попередньо продіряв-
лений багато разів. Далі траншею 
завалила опалим листям, травою, 
залишками від квітів, тобто всім 
тим, що навесні і восени спалюють 
(сама я вже кілька років не палю 
листя, траву – все йде в землю на 
корм черв'якам, мікроорганізмам 
і іншій живності). Все це поливаю 
Емочками – прискорювачем до-
зрівання компосту: на відро води 
жменю Бокашей, жменю голуби-
ного посліду, жменю золи, кухон-
ні відходи (очищення, лушпиння, 
зіпсовані продукти), і цим зрошую 
всю траншею. Потім добре 
поливаю водою і засипаю 
траншею землею, надаю їй 
форму прямокутника. Ви-
ходить земляна «подушка» 
з поливом посередині.

Такі «подушки» можна 
готувати з осені. А навесні 
на «подушки» сію насіння. 
Порахувала, що поки там 
внизу буде відбуватися 
процес перегнивання, моє 
насіння встигне прорости, 
корінці відчують тепло і 

вологу, що йде знизу, і потягнуть-
ся вниз, тобто коренева система 
буде міцна і добре розвинена. По-
ливаю з лійки, поки піднімуться 
і наберуться сил . А потім ллю 
воду в балони, іноді підгодовую, 
при необхідності мульчую. По пе-
риметру сію календулу – відмін-
ний городній лікар, помічник від 
зайвої втрати вологи, бордюрна 
культура і погляд радує ціле літо. 
«Подушки» гарні для тих, у кого 
виснажена земля або її дуже мало.

Бажаю всем бути щасливими і 
здоровими.

Неллі Миколаєва,
член Клубу ОЗ, м.Одеса

Мої "подушки"
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З трепетним очікуванням пере-
творення саду ми висаджуємо різно-
манітні рослини, користуючись при 
цьому, переважно, матеріалом з роз-
плідників. Адже хороший розплідник 
може гарантувати відповідність сор-
ту та якості посадкового матеріалу. 
Але досить часто нам хочеться вирос-
тити невисокий живопліт або замість 
одного куща смородини улюбленого 
сорту отримати п'ять. Методи веге-
тативного розмноження дають нам 
можливість істотно заощадити: нові 
сформовані рослини з'являються зна-
чно швидше, раніше цвітуть і плодо-
носять. Рослини, отримані вегетатив-
ним способом, повністю копіюють 
батьківські якості і не схильні до роз-
щеплення.

Хоча для розвитку повноцінної рос-
лини потрібен певний час, але це себе 
виправдовує. Вегетативно можна 
розмножувати дуже багато рослин, 
і практично у кожного місяця року є 
свій список видів, що дають в цей пе-
ріод краще коренеутворення. У цій 
статті ми розглянемо найуживаніші 
прийоми осіннього вегетативного 
розмноження декоративних рослин.

Одним з найпростіших і часто за-
стосовуваних методів є розмножен-
ня кореневими відводками. Деякі 
рослини (бузок, видові троянди, ви-
шня, сумах, скумпія, айлант) досить 
легко можуть утворювати на коренях 
молоді пагони, які потім формують 
свою кореневу систему. Однак ці ко-
рені досить слабкі, оскільки міцно 
пов'язані з материнською рослиною 
і «підгодовуються» від неї. Щоб рос-

лина добре прижилася, необхідно на 
початку осені відокремити кореневу 
поросль від материнського екземпля-
ра, перерізавши лопатою сполучний 
корінь. Тим самим ми переводимо 
рослину на власне живлення і розви-
ток потужних коренів. Через 3-4 тиж-
ні самостійну поросль викопують і 
пересаджують. Примітка: розмножу-
вати порослю привиті бузок і вишню 
не слід, оскільки це поросль підщепи, 
яку потрібно видалити, щоб вона не 
заглушила сортову щепу. Коренева 
поросль у щеплених троянд також ви-
магає негайного видалення біля самої 
основи кореня, оскільки це шипшина.

У практиці садівництва широко 
поширений метод розмноження за 
допомогою стебел. У цьому випад-
ку коренеутворення відбувається на 
стеблових відводках або на череш-
ках. Для отримання якісного посад-
кового матеріалу важливо відбирати 
здоровий, добре квітучий екземпляр. 
Добре вкорінюються тільки моло-
ді однорічні пагони. При осінньому 
розмноженні хороші результати ви-
ходять при отриманні нових рослин 
зі стеблових верхівкових відводків. 
Цей спосіб розмноження типовий для 
представників роду Rubus (ожина, 
Логанова ягода, малина сорту Кум-
берленд), у яких в природних умовах 
згинається і лягає на землю верхівка 
пагона, де вона і вкорінюється, даю-
чи життя новій рослині. Цей спосіб 
зручний тим, що розмноження можна 
здійснити тут же в саду, не заважаю-
чи цвітінню і плодоношенню куща. 
На початку вересня примусово приги-

нають до землі нижні, сильні молоді 
пагони, верхівки яких можна закрі-
пити скобою і присипати невеликою 
кількістю землі, залишивши верхнє 
листя не засипаним. Вологи повинно 
бути достатньо. Через місяць у від-
водків перерізають стебло, що зв'язує 
їх з маточним кущем. Коли у вкорі-
нених відводків опаде листя, їх ви-
копують і відразу ж висаджують на 
підготовлене місце або поміщають 
в горщики з землею для транспорту-
вання або більш тривалого зберіган-
ня. Розмноження верхівковими від-
водками можна проводити щорічно. 
Б.І. Духневич («Присадибне господар-
ство», №3.1988) пропонує свій спосіб 
розмноження чорноплідної малини 
сорту Кумберленд: «Наприкінці серп-
ня однорічні пагони нахиляю і при-
колюю верхівки в торф'яні горщики, 
заповнені перепрілим компостом з 
деревною золою і встановлені на під-
ставку-жолоб. Після того, як верхівки 
пагонів присипаються землею, рясно 
їх поливаю. Для кращого вкорінення 
верхівкового пагона розміщую його 
в поліетиленовий пакет, зробивши 
отвір у дні. Щільно зав'язую пакет з 
обох кінців: один – на пагоні, інший 
– на горщику. Не розкриваючи паке-
ту, кожні 3 дні поливаю горщики, на-
повнюючи водою жолоб. Наприкінці 
вересня – на  початку жовтня вкоріне-
ний пагін відрізаю від материнського 
куща і висаджую разом із горщиком 
на постійне місце».

Такі важко розмножувані рослини, 
як кизил, деякі види клена і скумпії, 
добре вдаються при використанні ме-
тоду французьких відводків. Прин-
цип такий: восени зрізують надземну 
частину у вищеназваних рослин, на 
висоті 2,5-3 см над 
рівнем ґрунту. Про-
тягом наступного 
року рослині дають 
відрости, щоб отри-
мати молоді паго-
ни, а восени, після 
опадання листя, 
роблять їх вибірку, 
залишаючи найпо-
тужніші і видаляю-
чи ослаблені. Досить 
залишити 7-8 паго-
нів, які обрізають на 

Розмножуємо улюблені 
рослини
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однаковій висоті, і потім пришпилю-
ють до землі в горизонтальному поло-
женні, залишаючи під зиму. Завдяки 
цьому навесні всі бруньки пробуджу-
ються одночасно, і коли довжина 
молодих пагонів на кожному стеблі 
досягне 6-8 см, стебла відділяють від 
землі, роблять під ними борозди гли-
биною 5 см і знову укладають в них 
стебла. Присипають землею, залиша-
ючи на поверхні тільки молоді паго-
ни, які в міру відростання періодично 
підгортають землею (кінчики завжди 
повинні залишатися на поверхні). По-
ливати потрібно тільки в дуже суху 
погоду. Тим часом на маточній рос-
лині відростають нові пагони, які мо-
жуть бути використані для отриман-
ня відводків в наступному році. Після 
опадання листя землю акуратно роз-
грібають і відокремлюють укорінені 
стебла від маточної рослини. Кожне 
таке стебло розрізають на частини, 
що складаються з окремих вкоріне-
них рослин, висаджують і поливають. 
З одного маточного куща при гар-
ному догляді можна отримати 30-40 
нових рослин для огорожі. А сніжно-
ягідник Шено і сам здатний розмно-
жуватися французькими відводками, 
оскільки дає характерні довгі пагони 
в нижній частині куща. Вкорінюється 
добре, навіть при мінімальному під-
гортанні.

Легко розмножити відводками 
кущі з гнучкими і плетистими паго-
нами. Для рододендронів і магнолій 
це природний спосіб розмноження. 
Молодий гнучкий пагін (стебло) 
укладається в лунку глибиною 15 см 
і пришпилюється. Верхівка відводка 
повинна бути вище рівня ґрунту, а 
для кращого окорінення слід злегка 

надрізати кору 
на нижній за-
глибленій час-
тині стебла. 
Лунка заповню-
ється сумішшю 
ґрунту і тор-
фу, а на зиму 
у т е п л ю є т ь с я 
опалим листям 
(15-20 см). Пагін 
з а л и ш а є т ь с я 
пов'язаним з ма-
теринською рос-

линою, поки не утворяться коріння у 
відводка. На це часто йде від 6 до 12 
місяців. Таким способом добре вкорі-
нюються і бузок, форзиція, хеномелес, 
ірга, аралія, красивоплідник, барба-
рис, жимолость, клематис, верес.

Якщо ви захотіли створити довгий 
живопліт (вільний або формований), 
то можна істотно заощадити, купив-
ши всього кілька рослин, які потім 
можна буде розмножити у відкрито-
му ґрунті восени. Метод розмножен-
ня осінніми живцями досить про-
стий, і більшість кущів, а також деякі 
види дерев розмножують саме так: 
бірючина, буддлея, бузина, вейгела, 
дерен, дейція, діпелта, жимолость, 
лаванда, обліпиха, пухироплідник, 
самшит, смородина, сніжноягідник, 
спірея, тамарикс, форзиція, бузок, 
бобовник, верба, кизил, падуб, то-
поля... Використовувати можна як 
напівздерев’янілі, так і здерев'янілі 
живці. В кінці літа – на початку осе-
ні їх нарізають з пагонів поточного 
року. Нездерев’яніла частина пагона 
видаляється, а з напівздерев’янілих 
нарізають живці довжиною 10-15 см. 
З нижньої частини живця видаляють 
все листя, а зріз обробляють регулято-
ром росту. Верхні листки вкорочують 
наполовину. Підготовлений живець 
висаджують у холодний парник на 
глибину 4-5 см. На зиму парник від 
морозів вкривають матами. Рослини 
залишаються в парнику до наступної 
осені, а після осипання листя їх виса-
джують на постійне місце.

Здеревілі живці нарізають з одно-
річних приростів довжиною 15 см під 
час листопаду. Над верхньою брунь-
кою роблять косий зріз, нижній – го-
ризонтальний. Живці можна відразу 
ж висадити на підготовлене місце, за-
лишивши над поверхнею землі одну 
бруньку, а можна, зв'язавши в пучки 
по видам, поставити в ящик, засипа-
ти піском майже повністю і зберігати 
всю зиму в підвалі. Навесні висадити 
в розплідник, заглибивши на 3/4 в 
землю. Відстань між живцями в роз-
саднику 10-15 см. Слід добре утрамбу-
вати землю, і не забудьте поливати в 
суху погоду. Восени окорінені росли-
ни можна висаджувати на постійне 
місце. Форзиція, вейгела, бузок, дейція 
і керрія мають рихлу серцевину і при 

живцюванні, як правило, вражаються 
гнилями. Проблему можна вирішити 
двома способами: а) нарізавши живці 
15 см, слід опустити нижній зріз на 
мить у рідкий віск; б) заготовлюючи 
живці, нижній зріз робити трохи ниж-
че вузла з листовою брунькою.

У вересні можна поділити 
трав'янисті багаторічники, що за літо 
розрослися. Кущ, призначений для 
поділу, викопують і коріння ретельно 
обтрушують від землі. З зовнішнього 
краю кореневої системи відокрем-
люють сильні пагони з корінням, а 
середню, стару частину куща, ви-
кидають. Надземні частини пагонів 
укорочують, щоб зменшити випаро-
вування рослиною вологи. Якщо кущ 
ділиться важко, можна скористатися 
лопатою або ножем. Відокремлені 
частини куща слід відразу висади-
ти в ґрунт і полити. Але якщо у вас 
важкий і не дренований ґрунт, по-
трібно відкласти розподіл рослин до 
весни. Для осіннього (вересневого) 
ділення можна рекомендувати: ако-
ніт, анемону, астру, бадан, бруннеру, 
язичник, вероніку, видові клематиси, 
волжанку, геліопсіси, гейхеру, герань, 
горянку, горець, гравілат, оман, дер-
бенник, доронікум, живучку, дзвіно-
чок, кореопсис, купену, лапчатку, лі-
лейник, маклейю, молочаї, монарду, 
мордовник, очитки, пупочнік, рудбе-
кію, синюху, тіарелли, традесканцію, 
деревій, фіалку, фізаліс, флокс воло-
тистий, чистець. Однак потрібно 
пам'ятати, що щойно розподілені рос-
лини, залежно від погоди і вологості, 
не завжди встигають добре вкорени-
тися і можуть постраждати взимку. 
Тому, перед настанням заморозків, 
їх слід прикрити товстим шаром опа-
лого листя (гейхеру і тіарелли краще 
підсипати торфом).

Оксамитовий період вересня може 
поповнити ваш сад цікавими новин-
ками, коли, уподобавши нову росли-
ну, ми, без шкоди для маточної рос-
лини, можемо подарувати їй новий 
ареал проживання. Пробуйте свої 
сили, і удачі вам у цьому!

Ольга Пилипівна Мельник,
olga_melnik88@mail.ru,

дизайнер-практик,
 Київський Клуб ОЗ
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Н а ш е  ж и т т я

Сильна мрія

Здрастуйте, шановні читачі!
Коли в далекому 2005 році я захопи-

лася ідеєю природного землеробства, 
припустити, куди вона мене заведе че-
рез 10 років я, звичайно ж, не могла. Ста-
ла організатором Клубу ОЗ в м.Києві, 
активно просувала в народ органічні 
ідеї. Чоловік поблажливо посміювався. 
Він сам виріс у селі і гасло «не копати» 
сприймав скептично. А от доньці Маші 
ідея сподобалася, і вона стала актив-
ним помічником в моєму починанні.

У 2006 р. Маша вийшла заміж за 
Олексія Радецького і переїхала до ньо-
го в окрему однокімнатну квартиру на 
14 поверсі – рай для молодят. Коли через 
рік народилася онука, затишне сімейне 
гніздечко миттєво перетворилося в тіс-
ну конурку, забиту дитячими речами, 
і мої діти задумалися про збільшення 
житлоплощі. Але яким чином? Іпотечні 
варіанти не влаштовували. З’їхатися з 
батьками? Так звикли вже жити самі, 
ні на кого не озираючись.

Настало літо, спека, і донька поїха-
ла з дитиною на дачу, 60 км від міста. 
Чоловік приїжджав на вихідні, причо-
му зазвичай в суботу після обіду, а в 
неділю вранці вже починав збиратися 
назад. Без нього молодій дружині було 
нудно і самотньо, вона рвалася в місто, 
але ми говорили їй, що дитині краще на 
природі, на свіжому повітрі і треба по-
терпіти. Я розуміла, що це випробуван-
ня для сімейного життя і заспокоювала 
доньку. Тоді ж ми стали мріяти про ве-
ликий приватний будинок з садом, не-
далеко від міста, щоб чоловік жив удо-
ма, а дитина гуляла в саду, на природі.

Напевно це була дуже сильна мрія, 
бо зять теж захопився нею і пішов на 

радикальні заходи. Квартиру в м.Києві 
продали і купили велику ділянку в селі 
Зазим'я, буквально в 10 км від міста.

Знайомі часто запитують, як краще 
вчинити: придбати готовий будинок 
або ділянку? І чи треба самим будува-
ти? Кожен вирішує для себе сам. Але 
ми вважаємо, що новий будинок з нуля 
– тільки твій хранитель і захисник! Од-
нак, якщо на ділянці вже є невеликий 
будинок, в ньому можна відразу жити 
і будувати новий. Ми все-таки радимо 
будувати новий будинок обов'язково! 
Будинок побудувати кожен зможе, за-
раз є прості доступні еко-технології.

Ми вирішили будувати будинок з 
солом'яних тюків. Наберіть це слово в 
пошуковику, і випаде маса інформації 
та фото. Але не вважайте, що це дешево! 
Ви економите тільки на стінах. Фунда-
мент, дах, двері та вікна доведеться ста-
вити такі ж, як і в звичайному будинку 
з цегли або газобетону. Дерево для кар-
каса теж дороге, а його треба багато. 
Але солом'яний будинок дуже теплий, 
доброзичливий і позитивний. Це була 
наша мрія, і хоча родичі відмовляли 
від навіженої ідеї, на своїй ділянці ми 
будуємо свій дім так, як мріємо,  і ніхто 
нам не указ!

Виходячи зі свого досвіду, хочемо по-
радити тим, хто на шляху до того, щоб 
почати будувати свій дім:

1. Будуйте будинок одноповерховий. 
Це прискорить терміни будівництва.

2. Не захоплюйтеся великими роз-
мірами. На сім'ю вистачить метрів 70, 
максимум 90. Зайві метри – зайві ресур-
си, яких і так обмаль.

Оскільки квартиру в м.Києві мої 
діти продали, а будинок ще не побуду-

вали, вирішили переїхати в село і зня-
ти там півбудинка з ділянкою. У сім'ї 
народилася друга дитина, хлопчик, 
а через півтора року – ще дівчинка. І 
якщо для міських родичів це був шок, 
то для села – норма! У селі кожна нова 
дитина збільшує добробут сім'ї, вважа-
ється божественним даром! Так у мене 
з'явилося троє онуків. Простір є – діти 
прийшли!

Я обожнюю своїх онуків, намагаюся 
у всьому допомагати доньці і радію, 
що мій зять-айтішник освоїв всі види 
бензо-та електроінструменту, сам на-
крив дах і побудував баню, висаджує 
помідори, встигаючи при цьому писати 
програми і вести записи у Фейсбуці.

Я реально побачила, що принцип 
ДІМ-ДЕРЕВО-СИН – це і є шлях чолові-
ка. Це не просто розхожа фраза, це – на-
родна мудрість. Будувати будинок важ-
ко, але людина освоює нові навички, 
долає труднощі і формує свою особис-
тість! Висадивши одне дерево, людина, 
зазвичай, не зупиняється на цьому, ви-
саджує ще дерева, кущі, квіти й овочі, 
тобто вдосконалює середовище свого 
проживання. Виховуючи дітей – продо-
вжує РІД.

І ще хочу сказати дещо про Клуб 
органічного землеробства. Зараз Клуб 
об'єднує тисячі людей – однодумців. Ба-
гато людей змінили своє ставлення до 
Землі, перетворили свої ділянки на рай-
ські сади. У Клубі ми знайшли багатьох 
добровільних помічників. Виникає від-
чуття причетності до великої дружної 
сім'ї, де нас розуміють і підтримують.

І якщо вам подобається ідея життя на 
своїй землі, хочете побудувати для сво-
єї родини теплий Будинок з солом'яних 
тюків, приїжджайте до нас у Зазим'я, 
ми із задоволенням розповімо про те, 
чому навчилися самі.

А Клуб ОЗ в м.Києві на площі Тараса 
Шевченка продовжує щоденну роботу, 
залишаючись консультаційним цен-
тром з органічного землеробства і про-
сто місцем зустрічі друзів. І якщо буде-
те в м.Києві, заходьте до нас запросто, 
зустрінемо, приймемо в нашу дружню 
велику сім'ю і ваше життя миттєво ста-
не іншим, ви просто вже не зможете 
жити, як раніше!

Тетяна Вертинська,
Клуб ОЗ, м. Київ

idreemer@gmail.com
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Н а ш е  ж и т т я

Доброго дня, шановні читачі.
Думаю, багато хто з нас знають, 

що Життя – найкращий учитель, 
і вчить воно мовою життєвих об-
ставин, діючи відповідно до своєї 
життєвої логіки.

Буквально сьогодні я гостро за-
мислився: що це за мова і яка логі-
ка у Життя?

Тема мови в нашій країні Укра-
їні зараз дуже актуальна, багато 
хто роздмухує нібито існуючий 
конфлікт між українською та 
російською мовами. І ось яке пи-
тання народилося в мені: чи знає 
Життя всі мови, які придумали 
люди за тисячоліття, чи зможе 
знайти «слова», загальні для укра-
їнців, росіян, вірмен, грузинів, та-
тар, що проживають на території 
України?!

Чи буде звертатися до народів, 
які століттями живуть разом на 
одній території України, тільки 
українською мовою?

Яка взагалі мова зрозуміла всім 
і відразу?

Чи може Земля одному народу 
бути матір'ю, а другому, що живе 
тут же, поруч, – злою мачухою?

Чи вистачає у Життя, Землі 
любові і материнських почуттів 
на всі народи, всіх синів і дочок, 
які розмовляють різними мовами, 
але живуть на одній території?

І як почути, з чого ж виткана 
мова Життєвих обставин?

Запрошую кожного і всіх поду-
мати, якою мовою, через які «ЗМІ» 
говорить з нами Життя? Що хоче 
Життя? Які завдання ставить пе-
ред Людиною, навіщо народило 
її?

Ми знаємо з нашої історії різ-
ні приклади логіки, придуманої 
для різних народів і людей в різ-
ний час: «зуб за зуб», «око за око», 
«якщо вдарили по лівій щоці – під-
став праву», «все можна купити за 
гроші», «ресурсів на Землі на всіх 
не вистачає», «моя хата з краю» і 
багато інших. І користуємося що-
дня своєю логікою, яка багато в 
чому визначена середовищем про-
живання, культурою, звичаями. 
Істотний вплив роблять і сусідні 
країни. На уклад одних жителів 

нашої країни, які живуть біля кор-
дону – Румунія, Польща, на інших 
– Білорусія, Росія. Це процес істо-
ричний, тривалий.

Думаю, багато хто погодить-
ся, що у жителів однієї великої 
країни, що живуть в різних її ку-
точках, можуть бути різні звичаї, 
свята, місцевий діалект, який 
включає в себе румунські слова 
на Буковині, і російські – на Дон-
басі. І багато в чому – різна логі-
ка, навіть щодо сусідніх країн. 
Скажімо, житель Чернігова може 
по-одному відноситися до Румунії 
і її зовнішньої політики, а житель 
Чернівців – по-іншому. І також – 
по відношенню до Білорусії і логі-
ки білорусів.

Зараз логіку багатьох людей 
визначають ЗМІ: телевізор, радіо, 
інтернет. І часом виявляється, що 
«ЗМІ» Життя, несучі логіку Жит-
тя, – програють протистояння 
техносвіту і живої природи, зем-
лі. Самі оцініть, шановні читачі, 
рівень злості в людях, кривавість 
боротьби в усьому світі в ім'я чи-
єїсь логіки (нав'язаної через ЗМІ), 
рівень залежності себе і своїх зна-
йомих від телевізора, мобільного 
телефону, комп'ютера в наші дні.

 Адже Є ж і Логіка Життя, жива 
мова Землі, її вічні «ЗМІ»: росли-
ни, птахи, вітер, зоря і вся При-
рода! І саме ми з вами, дачники, 
садівники, городники, селяни, ма-
ємо можливість частіше бачити, 
чути, вдихати, торкатися до всіх 
цих «слів» Природи, Життя!

 

  Ми, торкаючись до землі, лас-
каво називаючи її українською, 
російською та іншими мовами, 
знаємо, що Вона, Земля – розуміє 
нас, відчуває, що ми їй хочемо ска-
зати!

І на нас з вами, шановні члени 
Клубу ОЗ, шановні читачі, в пев-
ній мірі лежить зараз відповідаль-
ність: своїм природним підходом 
до землі і ставленням до Життя 
дати нашим родичам, друзям, су-
сідам побачити, відчути, що є Ло-
гіка Життя, жива мова Природи, 
дотримуючись якої кожна люди-
на може спілкуватися з кожним, 
як мовиться, Душа – в Душу.

Як дати відчути собі та іншим 
мову Землі і Логіку Життя – на 
це питання кожен зможе знайти 
своє унікальне рішення. Може 
бути, великого впливу надасть і 
просте частування справжніми, 
цілющими помідорами чи огір-
ками з вашої грядки випадкового 
знайомого або хорошого друга. 
Смак і аромат ваших плодів нага-
дає йому його щасливе дитинство 
на дачі у бабусі, або в його рідно-
му селі, і, можливо, змінить його 
життя ...

І Матінка-Земля наша рада лас-
кавому поводженню до неї будь-
якою мовою світу, якщо за слова-
ми стоятимуть щирі почуття 
люблячої Землю людини. А слі-
дуючи своїй Логіці, Життя чере-
дою життєвих обставин сотворить 
разом з нами прекрасну картину 
Щастя на Землі.

Щиро, Роман Зайцев

Логіка Життя
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п р и р од Н е  з е м л е р о б с т в о

Оксамитовий сезон
Здрастуйте, шановні читачі!
Ось і настала осінь .. Ходжу по По-

містю і радію кожному листочку, кож-
ній квіточці, помідорчику, полуничці. 
Адже це вже останні, найсмачніші пло-
ди осені!

Зараз середина вересня, а моя по-
луниця (нейтрального дня, що плодо-
носить з початку травня і до морозів) 
знову цвіте, і так хочеться подовше 
ласувати її ароматними плодами! Мені 
вже котрий рік у цій важливій справі 
безвідмовно допомагає агроволокно. 
Навесні – щоб полуниця раніше почала 
плодоносити, а восени – щоб до самих 
морозів мої любі малюки були зі смач-
ними вітамінами.

А ще таким чином я продовжую 
життя перцям, томатам, зелені та сиде-
ратам.

Навесні ще минулого року я спосте-
рігала за тим, як росла моя висаджена у 
відкритий ґрунт рання розсада перців. 
Висадила я їх 15 квітня вже квітучими 
на грядки і вкрила на дуги агроволок-
ном і зверху плівкою. Торік були дуже 
сильні поворотні заморозки в травні, 
але моя розсада прекрасно почувала 
себе під таким надійним укриттям. 
При цьому тоді ж у друзів з нашого 
села просто під плівкою розсада перців 
загинула.

Цього року я зробила для себе нове 
відкриття – агроволокно ще й прекрас-
но створює тінь під час спеки. Так ви-
йшло, що останню розсаду томатів я 
висадила на грядки вже на початку 
червня, і вкрила цю грядку агроволок-
ном (в 2 шари). У цей час в нас вже було 

дуже жарко днем. Тома-
ти прижилися прекрас-
но і під агроволокном 
навіть в саму спеку сто-
яла прохолода. Дуже 
важливо при цьому не 
відкривати торці гряд-
ки для провітрювання. 
Таким чином в міні-
теплиці зберігається 
свій мікроклімат і не видувається так 
необхідна молодим рослинам волога. 
Висота дуг також відіграє свою важ-
ливу роль. Чим вище, тим, звичайно ж, 
краще для рослин. Ще один приклад: у 
липні я вирішила посадити кріп і пе-
трушку на молоду зелень. Грядку після 
посадки також вкрила агроволокном в 
2 шари. Зелень чудово зійшла, полива-
ти довелося набагато рідше, ніж якби 
укриття не було. В один із днів вирі-
шила піти нарізати зелені для салату, 
обережно пролізла в торці грядки під 
агроволкно і навіть захотілося там за-
лишитися – так там було прохолодно 
і затишно, при цьому температура по-
вітря перевищувала 40 градусів зовні 
грядки.

У цьому році у нас – на сході Укра-
їни – було дуже спекотне та сухе літо. 
За два останні літні місяці пройшов 
всього лише один дощик. Тому, коли 
я прибрала в серпні з грядок ранні 
томати, посів сидератів без укриття 
агроволокном був би просто неможли-
вий – довелося б як мінімум поливати 
грядки кожні пару годин для збережен-
ня хоча б невеликої кількості вологи. З 
агроволокном ця проблема виявилася 

цілком вирішува-
ною. Грядки я по-
передньо добре 
зволожила, посі-
яла сидерати і на 
дуги вкрила агро-
волокном. Мину-
ло два тижні, і я 
вже радію моїм 
зеленим грядкам. 
Агроволокно за-
лишиться на них 
до самих морозів.

Цього літа че-
рез спеку у сусідів 

просто «згорали» помідори на кущах. 
Хтось кидав зверху кущів траву, а мої 
знайомі просто зробили «дах» з агро-
волокна над томатами, і це врятувало 
рослини від неминучої загибелі. Мені 
ж допомогла спеціальна затіняюча 
сітка для рослин. Звичайно, якщо ви-
користовувати агроволокно в саму спе-
ку для притінення рослин, то так воно 
досить швидко може зіпсуватися. Але 
якщо використовувати його тільки для 
осіннього і весняного укриття рослин, 
то можна використовувати його протя-
гом довгих років. Деякі шматки агро-
волокна справно служать мені вже 6-й 
рік. Важливо після використання його 
гарненько просушити і прибрати в сухе 
місце до наступного разу. А ще я вже 
давно перестала купувати найтонше 
агроволокно (щільність – 17), воно дуже 
швидко псується під впливом ультра-
фіолетових променів і нашої спеки.

І ще трохи про осіннє укриття рос-
лин. Часто буває так, що вже в середині 
вересня вночі підморожує, а потім про-
тягом всього жовтня стоїть прекрасна 
тепла погода без нічних заморозків. 
При цьому, якщо рослини (наприклад, 
перці або томати) вчасно не вкрити, 
то вони гинуть, а могли б ще пораду-
вати господарів корисними плодами 
ще кілька тижнів. Тому я намагаюся, 
як тільки восени холоднішає ночами, 
вкривати грядки агроволокном. Можна 
буде навіть і не знімати укриття – днем 
рослинам під ним вже не так спекотно, 
як влітку, а вночі тепло і затишно.

Тому, я дуже задоволена, що в моєму 
наборі садівника-городника є такий по-
мічник, як агроволокно.

Бажаю і вам радісних і корисних від-
криттів!

Оксана Зайцева.
с. Новопетрівське, Донецька область
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Щоб праця не пропала марно, треба 
враховувати те, що не всі сорти овочів 
можна довго зберігати, а кожна куль-
тура вимагає своїх умов. Звичайно, на 
балконі, в квартирі багато не збере-
жеш ... Добре, коли є підвал. Правда, 
цибуля, часник, гарбуз і кабачки мо-
жуть зберігатися і в міській квартирі. 
З них і почнемо.

Цибуля ріпчаста для зберігання 
вимагає мінімальної вологості пові-
тря і температури від -2°С до + 5°С. Од-
нак може непогано зберігатися і при 
більш високій температурі (+15-18°С). 
Тому в міській квартирі найкраще міс-
це для зберігання – кухня. Зазвичай 
цибулю заплітають у коси і вішають 
на стінку в сухому, прохолодному кут-
ку. Добре для цієї мети використовува-
ти капронові панчохи, колготки.

Найкраще зберігаються гострі сор-
ти цибулі (Антей, Спаська, Стригу-
нівська, Тимирязівська, Штутгартен 
ризен, Ельдорадо). Південні, салатні 
сорти типу Каба, Іспанська 313 зберіга-
ються не більше 2-3 місяців, після чого 
починають проростати. Трохи краще 
зберігаються напівсолодкі сорти Зо-
лотничок, Луганська, Каратальского 
та ін. – 4-5 місяців. Чудово зберігається 
більшість сортів цибулі-шалот – зазви-
чай ці цибулини лежать до нового вро-
жаю. Головне – перед закладкою добре 
просушити і відбракувати всі хворі і 
пошкоджені цибулини.

Гарбуз – одна з небагатьох дієтич-
них сочноплідних культур, плоди якої 
чудово зберігаються в домашніх умо-
вах. Здатен до дозрівання (доведення 
до стиглості після збору), тому гарбуз 
можна прибирати в першій половині 
вересня, до настання холодної погоди. 
Зберігають гарбуз у сухому, прохолод-
ному місці при температурі +12..+15°С. 
Найкраще місце для нього – під ліж-
ком. Сорти Зорька, Крихітка, Херсон-
ський зберігаються до березня, а Миг-
дальний 35, Новинка, що мають тверду 
кору, – до квітня-травня. При низькій 
температурі (нижче +10°С) і підвище-
ній вологості плоди гарбуза хворіють 
антракнозом, чорною плямистістю.

Кабачки, як і гарбуз, можна збері-
гати тривалий час, але бажано закла-
дати на зберігання майже зрілі, з гру-

бою корою 
плоди. Ка-
бачки можна 

зберегти протягом 3-4 місяців в тих са-
мих умовах, що і гарбуз.

Часник зберігається в тих самих 
умовах, що і цибуля ріпчаста, але у цієї 
культури сорти різко розрізняються за 
здатністю зберігатися. Всі озимі (за-
звичай це крупнозубкові форми) «про-
тягнуть» лише до грудня-січня, рідко 
довше. В основному це місцеві сорти. 
Сорти озимого часнику, що стрілку-
ються: Промінь, Добродій, Лідер, Па-
рус, Прометей, Софіївський, Харків-
ський фіолетовий. І один озимий сорт, 
що не стрілкується, – Сакський. Пре-
красно, аж до нового врожаю, зберіга-
ються ярові сорти: Український білий 
гуляйпільський, Борщагівський, Пе-
реяславський та ін.

Буряк столовий. При зберіганні в 
підвалі з цією культурою раніше про-
блем не було, зараз – з'явилися. Сорт 
Бордо прекрасно пристосований для 
наших умов, добре зберігається. З по-
явою іноземних сортів (Детройт, Де-
тройт Неро та ін.), що не пристосовані 
для тривалого зберігання, почалися 
проблеми: через 2-3 місяці коренепло-
ди цих сортів покриваються білою або 
чорною гниллю, тому їх не можна за-
кладати на тривале зберігання.

Зберігати буряк найкраще в під-
валі, пересипавши його річковим піс-
ком. Добре зберігається він і в поліе-
тиленових відкритих мішках ємністю  
15-20 кг. Мішки встановлюються в 
один ряд, коренеплоди зверху засипа-
ються тонким шаром тирси, щоб збе-
регти їх від висихання. Краща темпе-
ратура зберігання +1..+3°С.

Морква. Умови зберігання прак-
тично ті ж, що і для буряка. Великих 
відмінностей по схоронності сортів 
немає, хоча не можна не відзначити 
сорт Шантане, який завдяки відносно 
більш грубій консистенції м'якоті збе-
рігається краще за інших. Дуже ніжна 
або дуже стара морква гірше зберіга-
ється, тому краще брати на зберігання 
середнього розміру (100-120 г), здорові, 
неушкоджені коренеплоди.

При підвищеній температурі в під-
валі коренеплоди часто починають 
рости, утворюються листя. Щоб цього 
уникнути, можна перед закладкою об-
різати у коренеплодів верхівку і під-

сушити їх протягом доби. Збереження 
буде відмінним.

Селера. Всі сорти чудово збері-
гаються в поліетиленових мішках 
у підвалі. При температурі близько 
+3..+5°С коренеплоди зберігаються 
більше року.

Редька. Зимова кругла чорна і Зи-
мова кругла біла чудово зберігають-
ся в тих самих умовах, що і селера. 
Важливо, щоб коренеплоди не були 
перерослими: найкращий розмір для 
зберігання – 10-12 см в діаметрі. Для 
отримання таких коренеплодів не слід 
поспішати з посівом: оптимальний 
термін – середина липня. Збирання 
слід проводити в кінці вересня. Між 
іншим, цей термін збирання придат-
ний для всіх коренеплодів, призначе-
них для зберігання.

Капуста білокачанна. В остан-
ні роки виникає багато проблем з її 
зберіганням. Вся справа в тому, що 
з'явилося багато нових сортів і гібри-
дів, що розрізняються за своїми біо-
логічними властивостями. Для трива-
лого зберігання (до травня-червня) 
придатні дуже пізньостиглі сорти. 
Ці ж сорти придатні і для квашення 
– вони мають більш ніжну консистен-
цію.

Капусту зберігають при темпера-
турі не вище +2..+3°С (оптимальна 
0..+1°С) і вологості повітря 80-85%. 
Качани краще класти на стелажі в 1-2 
(не більше!) шари. При збиранні на 
поверхні качана треба залишати 2-3 
криючих листа. Перший час (до того, 
як настануть справжні холоди) їх кра-
ще зберігати під навісом, прикривши 
соломою, і тільки при настанні міну-
сових температур спускати в підвал. 
Поспішати з прибиранням капусти не 
слід. Вона переносить короткочасне 
зниження температури до -5-6°С, але 
в цьому випадку збирання слід прово-
дити не раніше, ніж через 5-6 днів, щоб 
рослини повністю відійшли від замо-
розків на городі.

Якщо в період зберігання качани 
вкрилися «сірим пухом» (сіра гниль), 
не поспішайте їх зачищати. Це призве-
де тільки до прискореного розвитку 
хвороби. Зачистку робіть тільки тоді, 
коли качан берете для використання.

За матеріалами газети 
"до Землі з любов'ю!"

Зберігаємо врожай
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Все наше життя
Все наше життя, як і життя ото-

чуючих нас живих істот, можли-
ве завдяки головному хімічному 
елементу в цьому житті – вуглецю 
(С). Так, ми – істоти, як і всі інші, 
наполовину складаємося з вугіл-
ля – вуглецю. Ця значна питома 
вага пояснюється універсальністю 
даного елемента, здатного всту-
пати в самі різні хімічні реакції 
майже з усіма іншими хімічними 
елементами (відомими науці). Ву-
глець утворює з ними самі різні 
з'єднання – від найпростіших (як 
глюкоза – з'єднання вуглецю з во-
дою), до неймовірно величезних 
полімерів (що мають великий роз-
мір, міру); прикладом полімерів 
в побуті можуть бути різні пласт-
маси. Вуглець здатний створюва-
ти нескінченні форми, ланцюги 
і структури, вступаючи в хімічні 
реакції майже з усіма речови-
нами, що виявляються поблизу. 
Основними постачальниками ву-
глекислого газу в ґрунт і атмосфе-
ру (особливо, в її приземний шар) 
є ґрунтові мешканці: аеробні мі-
кроби, гриби і тварини (черв'яки 
та ін.). Саме вони "виробляють" 
необхідну рослинам кількість ву-
глекислого газу як джерела їх ву-
глецевого живлення. Тому, дбаю-
чи про підвищення кількості цих 
"незримих помічників" – мікробів, 

грибів і черв'яків – ми покращує-
мо умови життя нашим рослинам, 
забезпечуючи їх вуглецем – основ-
ним джерелом живлення рослин.

Так ось, про що треба дбати в 
першу чергу! Не «удобрювати» 
ґрунт хімічними добривами – 
вони отрута для мікробів, грибів 
і черв'яків, а, навпаки, у жодному 
разі не застосовувати хімічні до-
брива. Як би не описували "зовні 
переконливо" прихильники такої 
агротехніки корисність добрив 
для отримання великих врожаїв – 
знайте, це – самообман. У перего-
нах за збільшення врожаю люди 
починають приймати ці слова на 
віру головою, і не "думають сер-
цем" – вони забувають, що самі є 
частиною природи, яку гублять 
своїми нерозумними 
діями. Щоб отримувати 
високі врожаї і здоро-
ву продукцію, зовсім 
не потрібні добрива. 
Для цього достатньо 
зрозуміти справжні 
процеси, які відбува-
ються в природі, і 
зробити правильний 
висновок: треба "роз-
водити" наших поміч-
ників – мікробів, гриби 
і черв'яків – у себе на 
городі і в саду, як роз-

водять домашніх тварин, 
піклуючись про їх чисель-
ність і здоров'я. Необхідно 
створити їм "дім" – товстий 
шар органічної мульчі, що 
одночасно забезпечить їх і 
кормом. Ось і весь "секрет" 
великих врожаїв, і при 
тому БЕЗКОШТОВНО. У 
природі все збалансовано 
і взаємопов'язано – тільки 
не треба про це забувати і 
від цього відступати, пору-
шувати цей баланс.

Коли ми говоримо про 
гумус, маємо на увазі тіль-
ки тему родючості ґрунту. 
Але більш важлива роль 
гумусу полягає в іншому: 
в його екологічному зна-
ченні для всього живого 
світу (для рослин, тварин 

і людини). І це значення пов'язане 
з унікальною властивістю скла-
дових гумусу: пов'язувати солі 
важких металів, радіонуклідів і 
ароматичних вуглеводнів, якими 
настільки насичені викиди хіміч-
них заводів, котелень та вихлопи 
автомобілів, що ми, люди, і весь 
живий світ планети давно мали б 
задихнутися і отруїтися. Катастро-
фи поки не відбувається завдя-
ки самому потужному "буферу" 
планети – гумусу ґрунтів, який, 
як губка, "вбирає" все це, а потім 
"пов'язує" настільки міцно, що не 
дає цьому техногенному "бруду" 
проявити згубний вплив на живий 
світ.

Пам'ятайте: в гумусі ґрунту 
закладене ваше власне життя, і 



до Землі з любов'ю!  вересень 2015    15

Н а ш е  ж и т т я

життя ваших дітей, і далеких на-
щадків. Тому всіляко оберігай-
те "творців" гумусу:  ґрунтових  
аеробних мікробів, гриби і ґрун-
тових тварин, особливо дощових 
черв'яків. Вони дарують нам здо-
рове життя – у прямому сенсі цьо-
го слова. Задумайтесь над цим. Це 
не чиясь окрема турбота, а наша 
спільна. Поверніть їм "дім" на пла-
неті, не руйнуйте його. Зруйнував-
ши їх "дім", ви вб'єте себе і все живе 
на планеті, тому що їх сили з «ви-
робництва» гумусу не безмежні. А 
вироблений ними за мільярди ро-
ків гумус знаходиться на межі ви-
снаження; в районах екологічних 
лих він вже не здатний "зв'язати" 
і нейтралізувати всю отруту тех-
ногенного походження, створену 
людиною.

Я прошу вас, люди, 
будьте пильні. Це у ва-
ших руках, у вашому 
розумінні знаходить-
ся майбутнє ваших 
дітей і благополуччя 
всієї планети. Ця ін-
формація важливіше, 
ніж міркування про 
родючість ґрунтів. 
Гумус, крім функції 
запасу поживних ре-
човин, виконує куди 
більш важливу фун-
кцію – біологічного фільтра, по-
дарованого нам самою Природою 
– для захисту живого світу (і нас, 
що відносяться до цього світу) від 
помилок людства. 

Це головний напрямок істин-
ного шляху, з якого намагаються 

збити вас брехливі "теоретики" і 
недоВчені, а також комерсанти 
(своїми рекламними статтями з 
напівправдою, замішаною на ко-
ристі). 

Удачі вам.
Кузнєцов Олександр

Седой агроном

Радуга небо обняла дугой,
Опустилась самоцветами в травы.
Гроза прошла и ушла стороной,
Оживила водой и жизнью дубравы.

Пшеница ожила у края дороги,
Поднялись колосья, налились зерном.
С души хлебороба упали тревоги,
Что поле его напиталось дождём.

За полем село стоит сиротливо,
Дорога к нему «спорышом» заросла.
Седой агроном смотрит в поле тоскливо,
Что доля сына его в иные края увела.

Опустели  школы, клубы, детсадочки,
Не слышно шёпота влюбленных у пруда,
Разлетелись люди, как осенние листочки,
В каждый дом пришла тоска, беда.

Одна часть молодёжи в город ушла,
Иная — на чужбину искать свою долю.
Для шустрых – быстро зорька взошла,
Для других – кабала и неволя.

Разрушены фермы и овечьи отары,
На продукты цены к небесам вознеслись.
Засверкали банки, аптеки и бары,
По каналам «обіцянки-цяцянки» понеслись.

Колыбель Украины молчаливо упала,
Дьявол разрушил сельский уклад.
Любовь к земле у многих пропала -
Все на базары ушли, как на парад.

Забурлили по городам и дорогам базары,
Здесь спекулянты и воры черпают доход.
Такого не видели даже хазары,
Как обдирают эти делки свой народ.

Сивуха по сёлам разлилась рекой,
Кругом плати деньги или натурой
За работу, учёбу... и вечный покой,
Безнаказанными стали обман и халтура.

Колышется в поле, как море, пшеница,
Седой агроном на колосья роняет слезу.
Высоко в небе носятся птицы,
Предвещая полю дождь и грозу.

Окропи, Боже, людям их волю -
Не упасть селу и уйти в небытие,
Погибнет тогда Украина в неволе,
И она вам проклятья воздаст в полноте.

Кто, Украина, ведёт тебя к пропасти?
Вставай с колен, воров и делков изгони,
Никогда у них не было совести,
Свободу, волю и честь народу верни.

Е. І. Перегуда, липень, 2015 р. 
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1 Чт ` 19 1 Нд a 21 1 Вт b 21

2 Пт ` 20 2 Пн b 22 2 Ср c 22

3 Сб ` 21 3 Вт b � 23 3 Чт c � 22

4 Нд a 22 4 Ср b 23 4 Пт c 23

5 Пн a � 23 5 Чт c 24 5 Сб d 24

6 Вт b 23 6 Пт c 25 6 Нд d 25

7 Ср b 24 7 Сб d 26 7 Пн e 26

8 Чт c 25 8 Нд d 27 8 Вт e 27

9 Пт c 26 9 Пн d 28 9 Ср e 28

10 Сб c 27 10 Вт e 29 10 Чт f 29

11 Нд d 28 11 Ср e � 30/1 11 Пт f � 30/1

12 Пн d 29 12 Чт f 2 12 Сб g 2

13 Вт d � 1/2 13 Пт f 3 13 Нд g 3

14 Ср e 3 14 Сб f 4 14 Пн h 4

15 Чт e 4 15 Нд g 5 15 Вт h 5

16 Пт f 5 16 Пн g 6 16 Ср i 6

17 Сб f 6 17 Вт h 7 17 Чт i 7

18 Нд g 7 18 Ср h 8 18 Пт i � 8

19 Пн g 8 19 Чт i � 9 19 Сб ^ 9

20 Вт g � 9 20 Пт i 10 20 Нд ^ 10

21 Ср h 10 21 Сб ^ 11 21 Пн _ 11

22 Чт h 11 22 Нд ^ 12 22 Вт _ 12

23 Пт i 12 23 Пн _ 13 23 Ср ` 13

24 Сб i 13 24 Вт _ 14 24 Чт ` 14

25 Нд ^ 14 25 Ср ` 15 25 Пт a � 15

26 Пн ^ 15 26 Чт ` � 16 26 Сб a 16

27 Вт _ � 16 27 Пт a 17 27 Нд b 17

28 Ср _ 17 28 Сб a 18 28 Пн b 18

29 Чт ` 18 29 Нд a 19 29 Вт c 19

30 Пт ` 19 30 Пн b 20 30 Ср c 20

31 Сб a 20 31 Чт c 21

Фаза Місяця Частина рослини ^ Овен d Терези

� Повний Місяць Плід _ Телець e Скорпіон

� Спадний Місяць Корінь ` Близнюки f Стрілець

� Новий Місяць Квітка a Рак g Козеріг

� Зростаючий Місяць Листок b Лев h Водолій

Положення Місяця в Зодіаках c Діва i Риби

висхідний Місяць низхідний Місяць

Місячний календар складений по книзі І.Паунгер "Все в потрібний момент".


