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Доброго дня, шановні садівники. 
Хтось із нас живе у своєму будинку в 
місті, хтось купив будинок або ділян-
ку в селі й там розбив город, а хтось 
їздить на улюблену і таку рідну дачу.

Кожен, хто хоч раз був на зборах в 
дачному (садовому) товаристві, знає, 
що кожне товариство – це така собі 
Запорізька Січ, і рідко які збори про-
ходять без гучних заяв, вимог і пошу-
ку справедливих рішень. Так було і в 
радянські часи, коли почався процес 
створення дачних товариств, і по сьо-
годнішній день.

Думаю, активність багатьох чле-
нів дачних товариств пов'язана з са-
мостійністю кожного члена товари-
ства, і, в той же час, – спільним за-
вданням: підтримкою цілісності са-
мого товариства, його інфраструкту-
ри, дотриманням укладу життя в кон-
кретному товаристві. Кожен – сам 
собі господар на своїх 6-ти сотках, але 
при цьому саме узгоджена взаємодія 
всередині всього товариства вирішує 
такі завдання, як електропостачан-
ня, водопостачання, облаштування 
та ремонт доріг, охорона ділянок і ба-
гато іншого, включаючи відкриття 
нових маршрутів транспорту (нових 
зупинок електричок), якщо відвіду-
ваність дачних ділянок є великою. 
Свого часу навіть видавалися книги 
по створенню розплідників саджан-
ців у колективному саду. Можливо, 

комусь із вас, шановні читачі, дове-
лося бути учасником такого садового 
товариства, де був свій розплідник.

Зараз осінь, можна підводити під-
сумки року. У ці підсумки входить і 
урожай, вирощений нами, і стан на-
шого господарства. В особистому гос-
подарстві – це стан інструменту, бу-
дівель, дерев, кущів, шпалер. У за-
гальному – стан дачного товариства: 
електро- і водопостачання, ціна на ці 
ресурси, кількість нових членів това-
риства, кількість таких, що вибули, 
робота голови і комісій та багато ін-
шого. З одного боку, суспільна работа 
– це турбота обраного голови, і рішен-
ня своїх локальних, особистих за-
вдань є більш пріоритетним для бага-
тьох, «своя сорочка ближче до тіла». І 
все ж, якщо кожен член дачного това-
риства уявлятиме, яким він хоче ба-
чити це товариство через 5, 10 років, і 
що він може зробити для досягнення 
цього образу майбутнього – робота 
голови буде більш плідною. І тут, як 
мені бачиться, головне – живі люди, 
члени садового товариства: якщо їх 
кількість збільшується, всі ділянки 
плодоносять, – це ознака здорового, 
міцного товариства. А якщо люди 
йдуть, ділянки кинуті, – тут потрібно 
щось робити. І робити кожному чле-
ну дачного товариства!

Що може зробити вже зараз кожен, 
щоб його рідне садове (дачне) товари-

ство – росло, міцніло і було здо-
ровим сильним організмом?

Перше, як мені бачиться, – за-
думатися над майбутнім своїм і 
свого дачного товариства. Якщо 
ви бажаєте, щоб і ваші діти (ону-
ки, правнуки) продовжили жит-
тя вашої дачі, збирали плоди з 
посадженої вами яблуні, зберіга-
ли врожай у викопаному вами 
погребі, – потрібно ДУМАТИ! І 
думати багато потрібно і про ЗА-
ГАЛЬНЕ, СУСПІЛЬНЕ адже 
якщо крім вашої дачі в дачному 
товаристві навколо будуть пус-
тирі, то зберегти посаджене і ви-
рощене вами вашим дітям і ону-
кам буде набагато важче, і бага-
то доведеться починати спочат-
ку.

У минулі роки я більше їздив 
по садовим товариствам. Провів 
кілька виїзних семінарів, позна-

йомився з головами, пробував органі-
зувати віддалену торгово-консульта-
ційну точку прямо в дачному товари-
стві, поруч з яким провів своє дитин-
ство на дачі моїх діда і бабусі. Мені 
тоді хотілося, щоб Клуб Органічного 
Землеробства став місцем, куди сті-
калася інформація про життєдіяль-
ність всіх дачних товариств. Щоб в 
місті Макіївка була в Клубі ОЗ інфор-
мація про кожне товариство, з теле-
фоном голови, кількістю вільних ді-
лянок, вартістю ділянок, про наяв-
ність електро та водопостачання і 
так далі. Тобто щоб людина, яка вирі-
шила придбати дачу, могла зверну-
тися до місцевого Клубу ОЗ і там 
отримати вичерпну інформацію. А 
садові товариства і самі садівники, в 
свою чергу, могли через Клуб ОЗ про-
понувати ділянки, інформацію про 
збори, щоб підтримувати та розвива-
ти свою життєдіяльність. Періодич-
но я планував давати оголошення в 
місцевих газетах про можливість ви-
брати дачу і дачне товариство в Клу-
бі ОЗ. Є садівники, у яких розграбува-
ли дачі, або розпалося дачне товари-
ство, і, можливо, побачивши таке ого-
лошення, вони знову захочуть виро-
щувати плоди для себе і своїх сімей.

Тоді це у мене не вийшло – переїзд 
в село і свої особисті турботи зайняли 
багато часу, а віддаленість від міста і 

Підсумки дачного
 сезону



до Землі з любов'ю!  жовтень 2015    3

Н а ш е  ж и т т я

дачних ділянок – теж багато в чому 
вплинули.

Є і ще один момент. Зараз я вже до-
сить спокійно ставлюся до людей, які 
перекопують всю ділянку, викорис-
товують хімічні засоби захисту, міне-
ральні добрива та інші «принади» 
звичного багатьом землеробства. А 
років 3-5 тому моєму завзяттю на по-
прищі органічного землеробства мо-
гли б позаздрити багато фанатиків. 
Свого досвіду і знань було мало, але я 
готовий був будь-якого голову дачно-
го товариства вписати в свій «чорний 
список традиційників». Про що зі 
мною тоді можна було говорити? На-
віщо дачним товариствам фанатики 
з голим ентузіазмом? Досвідчений 
садівник завжди побачить: про свої я 
результати кажу або просто цитую 
авторитетних письменників. Зага-
лом, щоб щиро поговорити з головою 
самого традиційного садового това-
риства і знайти корисне, насамперед, 
для Дачної Справи рішення, мені осо-
бисто потрібен був час. І розуміння, 
що будь-який традиційний земле-
люб, дачник, що вирощує своєю пра-
цею плоди для себе, дітей і онуків, в 
сто разів більш значущий для Землі, 
ніж «природосообразний» блогер або 
письменник, який виростив пару ре-
дисок і випустив з цього приводу 
кілька книг або публікацій, проко-
тившись на хвилі моди на екопро-
дукт. А вже поступово, я впевнений, 
всі перейдуть на природне землероб-
ство – це ж природно і органічно!

  Зараз, підбиваючи осінні підсум-
ки і згадавши свою думку про взаємо-
дію з дачними товариствами, вирі-
шив написати в клубну газету, тобто 
звернутися до читачів, учасників, ор-
ганізаторів і консультантів Клубу 
ОЗ.

Ситуацію щодо дачних товариств 
кожен у себе в місті знає. А вже дач-

ники у своєму товаристві – точ-
но.

Пропоную кожному читачеві-
дачникові повідомити в Клуб 
ОЗ у вашому місті дані по своє-
му дачному товариству: теле-
фон голови, адреса товариства, 
наявність води і охорони. Це за-
йме у вас певний час, і, можли-
во, завдяки вашій інформації у 
вас з'являться нові сусіди, спо-
стерігаючи за ентузіазмом яких 
ви згадаєте і своє натхнення в 
освоєнні вашого дачного просто-
ру. Так ви впливаєте на загаль-
не, а загальне – робить вас осо-
бисто щасливішим!

А вас, шановні організатори, 
консультанти Клубу ОЗ, прошу 
знайти час і зібрати такі дані по 
вашому місту. І дарувати їх усім 
бажаючим. Можливо, в майбут-
ньому на сайті Клубу ОЗ ми змо-
жемо зробити інформаційну 
базу по дачним товариствам, і, 
переїжджаючи з міста в місто, 
член Клубу Органічного Земле-
робства зможе швидше знайти 
однодумців або порадити своїм 
родичам і друзям в іншому місті 
конкретне дачне товариство. 
Єдиний – єдиною. Таку ось кар-
тину малює моя уява.

Роман Зайцев, 
Клуб ОЗ, м. Макіївка

Післямова
Кожне місто має свою уні-

кальну палітру назв дачних то-
вариств. Сьогодні, виписавши 
назви товариств з анкет членів Клу-
бу в своєму місті, я ще раз побачив, 
чим живе моє місто Макіївка, які га-
лузі в ньому працювали, яку міць 
вкладали в місто його творці, проек-
тувальники: «Металург», «Бажано-
вець», «Гірник», «Хімік», «Угольок». 
Але тут же і «Романтик», і «Хвиля», 

і «Зоря», і «Мрія» ... Ви тільки уявіть, 
скільки тисяч дачних товариств 
було створено на просторах наших 
країн, і який унікальний, дивовиж-
ний візерунок на Землі вони утворю-
ють! І як багато потрібно зробити, 
щоб зберегти і примножити створе-
не поколіннями людей!

Авангард
Аврора, 
Автомобилист
Аспект
Бажановец (1,2)
Бетонщик
Виктория
Волна (1,2)

Восход
Газовик
Горки (1,2)
Горняк
Динамо
Дружба
Залізничник
Заря

Земледелец
Калина
Калинка
Кировец
Комарово
Ленинец
Металлург (1-5)
Механизатор

Мичуринец 
(1,2)
Монтажник
Мрія
Надежда (1,2)
Нива
Обувщик
Озерное

Поляна
Радуга
Ремонтник
Родничок, 
Романтик, 
Северянка
Стимул
Строитель (1,2)

Уголек
Ударник
Химик
Червона Калина
Шахтер
Энергия
Ягодка
Ясиновец

Давайте не будем бороться
С тем миром, что нас окружает,
А будем пытаться понять
То, что нас иногда раздражает.

Сорняками зовём мы наряд, 
Что земля на себя одевает,
Пытаясь прикрыться от ярких лучей
И от зимних холодных ночей.

Там пырей, словно яркий, зелёный кафтан,
Здесь, в васильках, её сарафан,
А вот лебеда и мокрица –
Ей есть, чем от взглядов прикрыться.

Полной грудью вздохнув, раскрывает глаза,
В капиллярах её накопилась роса, 
По корням тоже влага струится –
Она может вволю напиться.

А попив, она силы и влагу даёт
Для всего, что живёт в ней, всего, что растёт
И урожай здесь на славу!
Здесь есть влага, а это не мало.

Где есть влага – есть жизнь,
Всё кипит и растёт, всё укрыто нарядом 
зелёным,
Она в зиму такой же одетой уйдёт
В одеянии, пусть и не новом.

Где-то рожью сверкает осенний наряд, 
Где-то пошит из горчицы.
Важно то, что одета земелька твоя,
И это вернётся сторицей.

Олександра Архипова,
м. Запоріжжя
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Ось і літо пройшло, немов і не бува-
ло...

Добігає кінця сезон 2015. Сповіль-
нюється ритм життя нашого простору. 
Підводимо підсумки, починається ро-
бота над помилками.

Кожен сезон цікавий по-своєму, у 
кожного – свої уроки. Але основний 
урок: не вийшло – не засмучуватися, а 
проаналізувати результати і зробити 
правильні висновки, намітити план 
дій.

Все частіше говоримо про особливос-
ті поточного сезону. Холодна і волога 
весна, кілька дощів спочатку вегетації 
рослин, спека до +40°С, різке нічне по-
холодання. Не було плавних переходів 
погоди. Може, тому й не все задумане 
вийшло. Але ж знахідок і відкриттів 
більше!

Помітили, що на грядці утворила-
ся цікава парочка – перець і цибуля, 
обидва відчували себе комфортно. При 
посадці цибулі ранньою весною зали-
шали луночки для підсадки розсади 
перцю. А який розкішний перець виріс 
в капусті – його нога прикрита листям 
капусти, під яким постійно прохолодно 
і волого, тільки верхівка зверху.

Вперше випробували новий спосіб 
вирощування кавунів. Правда, підхо-
дить він тільки для тих, у кого на гряд-
ці росте осот. Як тільки підійшов час 
сіяти кавуни, сапкою або плоскорізом 
зрізаємо осот на рівні землі, в зріз про-

штовхуємо насіннячко кавуна на гли-
бину до 2 см. Тильною стороною долоні 
обтираємо лоб: «Ух, посіяли кавуни!». 
Осот мобілізує всі сили для відновлен-
ня і викидає кілька пасинків, посилено 
підтягує вологу з глибин. Наше насін-
нячко виграє в будь-якій ситуації: і во-
логи вистачає, і від вітру захищають.

Знайшли ми підхід до мурах. Біля їх 
ходів розсипаємо трохи пшона. Мурахи 
активно зносять його вниз, у свої таєм-
ні ходи. Помічаємо, що через деякий 
час мурах стало менше. Коли розкопа-
ли землю в тому місці – з розбухлого 
зерна утворилися пробки по ходам. Ще 
в місцях активного їх переміщення роз-
сипали манну крупу, що також змен-
шило їх кількість.

Любимо використовувати трихо-
граму, не перестаємо захоплюватися 
чистотою на ділянці після її роботи – 
майже немає червивих плодів, озимої 
совки. Лубенська фітосанітарна лабо-
раторія розводить трихограму породи 
Пінтой. Малесенький наш помічник 
живе до 10 днів, особливо активний при 
температурі +24°С, контролює город і 
садок, очищає від молі наші оселі. Всім 
радимо – придивіться до трихограми.

Два роки активно користуємося Ме-
тарізіном. Миттєвого результату не-
має, треба набратися терпіння. Навесні 
2013 року вперше внесла Метарізін на 
своїх 27 сотках, а вже в цьому сезоні 
при обробці грядок влітку попалися 

всього дві личинки жука. Зараз зна-
ходимо малюсінькі личинки хруща, 
деякі вже темні всередині з коричнево-
жовтою шийкою. І розуміємо, ці малю-
ки тільки народилися і відразу потра-
пили під дію Метарізіна. У минулому 
році одна дачниця прийшла до нас за 
інформацією щодо Метарізіна. Уважно 
вислухала, купила препарат. Навесні 
цього року розповіла, що вже більше 10 
років вирощує полуницю на реалізацію 
на 15 сотках. І всі останні роки сезон у 
неї починався зі сліз – то полянами ли-
чинка хруща викосить грядку, то ряд-
ками. Щоденні підсадки-пересадки на 
ділянці. І тільки в цьому році не було 
поїжених кущів. Капустянка ще є, але 
набагато менше, часто викопуємо не-
живих з м'яким тулубом.

Про сидерати. Багато прочитано, 
випробуване. Нам подобається роби-
ти так. У ємність всипаємо овес, вику, 
гречку, горох, гірчицю – все, що є. Пе-
реглядаємо насіння, що залишилося 
після посіву овочів і зелені навесні (не 
сподобався сорт, смак плодів, погана 
схожість), влітку збираємо і просушує-
мо насіння кавуна, дині, томатів після 
виготовлення соку, насіння моркви-
ни, буряка, петрушки, щавлю – все в 
ємність . У результаті ми зібрали на-
сіння рослин різних родин. До суміші 
обов'язково додаємо насіння соняш-
нику. Виросте він до метра, більше не 
встигне. Але почнуться дощі і вітри в 
жовтні-листопаді, наш соняшник ляже 
і зафіксує собою зелену ковдру на зем-
лі, не дасть вітрові розтріпати, оголити 
землю.

Зараз підселювали на грядки 
черв’яків. На лузі, біля річки, лісу ко-
паємо черв'яків і з грудкою землі скла-
даємо у відро, пакет. На городі копаємо 
ямку на півштика лопатою, обережно 
кладемо ком землі з черв'яками, при-
криваємо. І якщо органіки залишили 
багато, навесні помічаємо збільшення 
кількості черв'яків.

Поступово затихають роботи на 
дільницях. Починається найцікавіше – 
зустрічі в Клубі, обмін відкриттями, 
спостереженнями, досвідом. З любов'ю 
будемо ділитися нашими «родзинка-
ми», пробуйте. Добра всім!

                                                     
Від клубників Лубенського Клубу ОЗ

Грохольська Наталія

Ось і літо пройшло...
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Кілька років тому дісталася 
мені невелика грядочка (близь-
ко півтори сотки) землі біля рідної 
дев'ятиповерхівки. Городники прекрас-
но знають, як зручно, коли хоча б зо-
всім маленький городик перебуває "під 
рукою". Тільки от земля на цій грядоч-
ці була в жахливому стані. Мало того, 
що зовсім бідненький і безструктурний 
ґрунт, але ще було дуже багато буді-
вельного сміття. Після першого сезону 
роботи на цій діляночці стало ясно: що-
небудь вирощувати на такій землі, без 
прийняття надзвичайних заходів, дуже 
складно. Ось в цьому випадку дуже по-
трібна лопата, притому хороша лопата. 
Оскільки довелося здійснити подвійне 
перекопування землі. 

Виглядало це так ... Шар землі, гли-
биною на штик лопати, виймався і 
складався трошки в стороні. У створе-
ній грядці земля розпушується за до-
помогою копальних вил. По ходу ви-

биралося все будівельне сміття – бита 
цегла, шматки бетону, каміння тощо. 
Далі сюди в грядку вносилася стара ле-
жана тирса (лежала як мінімум років 
п'ятнадцять) і трохи компосту (якого, 
як завжди, не вистачає). Посипалося 
все це Емочками-бокашами і перемішу-
валося за допомогою тих же копальних 
вил. Якщо ґрунт сухий, то його слід по-
лити водою. Потім грядка наповнюва-
лася різними рослинними відходами 
– листям, травою, стеблами бур'янів. 
Всі ці рослинні відходи пересипалися 
Емочками-бокашами, старою тирсою і 
компостом. Далі беремо в руки лопату 
і треба утворити нову грядку, поряд з 
попередньою, перекладаючи шар зем-
лі на першу, вже заповнену органікою 
грядку. І весь процес повторюється так, 
як описано вище. Остання грядка запо-
внюється землею, що вийнята з першої. 
Все, більше земля тут не перекопуєть-
ся, а тільки рихлиться. 

Що можна додати? Важка це праця 
і дуже повільна. Крім того, потрібні і 
деякі підготовчі роботи – треба ж якось 
доставити ті ж тирсу і рослинні відхо-
ди. По ходу цих робіт можна відразу 
розбити ділянку на грядочки потрібної 
ширини і довжини. Це вже як хто вва-
жатиме за потрібне. Після всіх цих ро-
біт новостворені грядочки посипалися 
компостом і бокашами. На завершен-
ня вони злегка рихлилися маленьким 
плоскорізом Фокіна і зверху вкривали-
ся тією ж старою тирсою. Тирси трохи 
не вистачило, і тому дві грядочки були 
прикриті опалим листям. Осінні роботи 
на цьому були завершені. 

Навесні на цій ділянці був внесений 
компост і Емочки-бокаші, було зро-
блено розпушування. Були висаджені 
томати, перці, баклажани, огірки, ка-
бачки, батат і капуста і була посіяна 
морква. Також було посаджено безліч 
квітів. Відразу скажу, в порівнянні з по-
переднім сезоном, земля ожила. Урожай 
вийшов непоганий; і це незважаючи на 
небачену посуху. Особливо порадували 
томати. У минулому сезоні коріння то-
матів ніяк не хотіло рости вглиб, весь 
час "повзло" по поверхні, навіть на до-
ріжки. У цьому сезоні картина змінила-
ся – коріння томатів, та й інших рослин, 
вже не "тікало" від землі. З'явилися і 
дощові черв'яки. Це свідчить про те, що 
ґрунт ожив. 

Який можна зробити висновок? 
Будь-яку землю можна зробити родю-
чою, але для цього потрібно гарненько 
попрацювати.

Олександр Іванович Ткаченко,
член Клубу ОЗ, м. Київ 

Перечитала масу порад, як позбути-
ся на городі від слимаків. Крім пасток 
з вологими дощечками або ганчірка-
ми, ніщо ефективно не працювало. 
У мене була одна турбота: все літо в 
обід обходити ці пастки і збирати сли-
маків. На це витрачалася маса часу, 
тому що їх було дуже багато: відрами 
слимаків збирала. Хоча з кожним се-
зоном їх ставало менше (мої труди не 
проходили дарма), але сильно вже це 
мені набридло. Все мріяла про препа-
рат, щоб або розчинити, або розсипати 
– і порядок. І дочекалася, з'явився "Улі-

цід"! Відразу ж, згідно інструкції, роз-
клала приблизно по 3-5 гранул на 1 м2.

Вранці пішла дивитися на резуль-
тат. Всі вони сповзлися навколо цих 
гранул і лежать вже нерухомі. Кругом 
все чисте, навіть капуста і салати. І 
навіть між листям капусти пінцетом 
витягувала їх по 10-20 штук, щоб вони 
всередину качанів не вгризлись. Ось 
куди витрачався мій час.

Іноді з ранку, близько п'ятої годи-
ни, перевіряю вологі місця, якщо є 
необхідність, то підсипаю, але це бу-
ває дуже рідко. Одним пакетом в 50 г я 

опрацювала не 17 м2, а десь 170-200 м2. 
Препарат дуже ефективний, простий у 
використанні, ціна доступна. А у мене 
є тепер вільний час.

Дуже вдячна винахідникам і вироб-
никам. Молодці!

Всім щиро бажаю здорового і гарно-
го врожаю.

Онещук Галина Миколаївна
Клуб ОЗ, м. Київ

Ще раз про слимаків

Природний город 

в місті
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Дорогі читачі, спасибі за листи, 
дзвінки і теплі слова, щиро радію 
Вашим успіхам у застосуванні ЕМ-
технології!

Всі наші з Вами здобутки не мож-
ливі були б без творця ЕМ (ефектив-
них мікроорганізмів) Теруо Хіги, за 
що земний уклін йому і окрема подя-
ка Івану Володимировичу Югову за 
підтримку в поширенні ЕМ в Україні!

Як Ви вже зрозуміли, мова знову 
піде про ефективні мікроорганізми, 
а точніше про їх застосування (хто 
вперше стикається з ЕМ, для озна-
йомлення прочитайте травневий но-
мер газети).

Рослинництво
Сприятливим часом для обробки 

рослин є: вечір, похмура, дощова по-
года або під час роси. Цього року свої 
рослини намагалася обробляти під 
час дощу, при цьому робила більш 
сильну концентрацію від 2 ст. ложок 
ЕМ-А на 10 л до 50 мл ЕМ-А на 5 л води 
під час зливи, кількість ЕМ-сірого ке-
рамічного порошку у мене завжди за-
лишалася незмінною – 1 чайна лож-
ка. Правда, у другому випадку бігаю 
по городу і рослини злегка скроплюю 
з лійки, а дощ доповнює нестачу у 
воді, тим самим полегшуючи мені 
роботу. Чоловік сміється з мене, су-
сіди дивляться з подивом, ну що тут 
скажеш ...

Застосовуючи ЕМ-технологію на 
своїй ділянці, не перестаю дивувати-

ся врожайності і смаковим якостям 
овочів і ягід. Саджаючи практично 
одну і ту саму кількість рослин на 
городі, урожай з року в рік збільшу-
ється. Надлишками цього року при-
гощала знайомих, приятелів і друзів, 
ті з них, хто вперше їв вирощені на 
ЕМ плоди, говорили, що «це смак ди-
тинства».

Обробка і зберігання
Щоліта готую підвал для збері-

гання консервації та овочів. Раніше 
ЕМ-А розводила з водою, але в цьому 
році обробку проводила нерозведе-
ним ЕМ-А. Обприскала препаратом 
стіни, стелажі і стелю в погребі, дала 
підсохнути і знову повторила оброб-
ку.

Після збирання картоплі з городу, 
перш, ніж її опустити в підвал, буль-
би опрацювала ЕМ-А концентрацією 
1 до 200 (5 мл на 1 л води), просушила 
в тіні і тільки потім склала в підвал. 
При такій обробці урожай прекрасно 
зберігається до весни.

Молодий виноград  дав перше гро-
но, зрізавши його, поклала в холо-
дильник в баночку, до приїзду дітей з 
онуком. Минув тиждень, деякі ягідки 
почали псуватися, а дітей немає. Так 
сильно хотілося нагодувати карапу-
за, якому всього 1 рік, що відразу зга-
дала про ЕМ-сірі керамічні трубочки  
і їх властивості. Адже крім того, що 
вони структурують воду, вони ще й 
подовжують свіжість продуктів. У 

баночку з виноградом поклала 7 
шт ЕМ-сірих керамічних трубо-
чок і знову закрила. Минуло ще 
2 тижні, а дітей немає, але вино-
град при цьому чудово зберігався. 
Поїхали в гості самі, і, на радість 
нам, малюк із задоволенням уплі-
тав солодкий, як мед, виноград! 
Таким способом тепер зберігаю 
полуницю, сир та інші продукти.

       Побут
Прання, миття підлоги, проти-

рання меблів, чищення килимів 
не обходиться без ЕМ-А, концен-
трації я не дотримуюся. У прання 
на 4,5 кг білизни додаю 1-2 ков-
пачка ЕМ-А. Поліровані меблі і 
жировий наліт на решітці газової 
пічки чищу з ЕМ-А, не розбавля-
ючи водою, а в інших випадках 
– від 1 ковпачка на 0,5 л води до 
пропорції 1/1, все залежить від за-

брудненості. При цьому дотримуюсь 
такої послідовності: нанесла ЕМ-А, 
залишила хвилин на 10-20, знову по-
вторила, а потім або витерла насухо, 
або промила водою. Скло і дзеркала 
чищу тільки ЕМ-W, оскільки ЕМ-А за-
лишає розводи при будь-якій концен-
трації.

Кефір, виготовлений на ЕМ, ось 
уже кілька років із задоволенням п'є 
вся сім'я, він виходить ніжний і дуже 
смачний. У тепле молоко на 3 л вли-
ваю 1 чайную ложку ЕМ-1 (базового 
препарату) або 1 столову ложку ЕМ-А 
– розмішую, а наступного дня кефір 
готовий за умови, що в приміщенні 
тепло. Ну, а якщо потрібен сир, то за-
лишаю його до вечора або до наступ-
ного ранку, а потім готую. Помітила, 
що при додаванні ЕМ, вихід сиру іс-
тотно збільшується, правда, не зва-
жувала на скільки.

 Важливо! Використовуйте тільки 
якісний ЕМ, в іншому випадку Ви мо-
жете нашкодити своєму здоров'ю!

Здоров'я
У 2012 році подзвонив брат і повідо-

мив, що дуже хворий. Я попросила не-
гайно його приїхати до нас. Йому тоді 
було 33 роки, його нормальна вага 80 
кг при зрості 178 см. Коли з автобуса 
вийшов анорексик, я ледве впізнала 
в ньому свого молодшого брата. Ви-
глядав він жахливо, ноги опухлі, сі-
ро-біле обличчя і при цьому сильний 

ЕМ-технологія

Практика
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кашель, висока температура. Наступ-
ного дня повезла його в Харків до по-
други, де зробили знімок, виявилася 
відкрита форма туберкульозу, але і 
це ще не все. Після здачі всіх аналі-
зів і встановлення діагнозу, мене по-
передили, що це летальний випадок 
– кандидозна пневмонія плюс ряд 
інших захворювань. З двох легенів 
неушкодженою була частина лівої 
легені, правда, саме на ній була дірка 
розміром 10 на 10см, права – повніс-
тю в дірках, туберкульоз горла і т.д. 
Можете мені повірити, але 7 лікарів-
фтизіатрів стверджували, що шансів 

немає. Завідуюча обласним туберку-
льозним диспансером Н.М. сказала 
прямо, що їх медикаменти братові не 
допоможуть, за що я їй дуже вдячна. 
У розмові з нею я запитала, як вона 
подивиться, якщо я буду давати бра-
тові ЕМ-технологію? Вона відповіла, 
що офіційно дозволити не може, а по-
людськи не має права заборонити – 
адже він все одно помре. Першим ді-
лом привезла священика в лікарню, 
і він похрестив брата, а потім поча-
ла давати ЕМ-технологію. Приймав 
брат ЕМ-Х GOLD, ЕМ-сірий кераміч-
ний порошок, ЕМ-1 плюс фрукти і 

овочі, вирощені на ЕМ-технології, і 
обов'язково кефір з ЕМ. Через 2 міся-
ці, коли йому зробили знімок, завід-
уюча попросила мене прийти до неї 
в кабінет. Вона мені сказала, що та-
кого не може бути, адже вона лікар з 
20-річним досвідом роботи! Н.М. ста-
ла розпитувати, що я йому даю, адже 
за 2 місяці діра зменшилася до 6 см і 
загальний стан змінився в кращу сто-
рону. Дорогий читач, мій брат живий, 
зараз важить 83 кг і все це – завдяки 
ЕМ-технології!

 Калашник Сусанна,
м. Харків

Багато садівників відчувають 
труднощі при вирощуванні моркви. 
Вона так важко сходить навесні, а 
трохи припізнилися при посіві, вес-
няна волога встигне випаруватися – 
доведеться багато і довго поливати, 
або вкривати плівкою або агротек-
сом, щоб дочекатися таких бажаних 
сходів. Чи є якесь рішення, що допо-
магає садівникам? Є. Це – підзимній 
посів моркви.

Навесні дуже багато робіт на садо-
вій ділянці, не знаєш, за що хватати-
ся в першу чергу. Ось і я в минулому 
році вирішила полегшити собі вес-
няну працю і зробити все, що можна 
заздалегідь, восени. У вересні під-
готувала грядки: прорихлила плос-
корізом Фокіна і пролила розчином 
ЕМ-А у відношенні 1: 100. У жовтні, 
коли ночами земля вже підмерзала, 
та й вдень було вже 5-8°С, я посіяла 
моркву, салат, ешшольцію наступ-

ним чином: 
плоскорізом 
н а м а л ю в а -
ла рядочки, 
тонким ша-
ром посипа-
ла біогумус, 
розклала на-
сіння, звер-
ху прикрила 
тонким ша-
ром землі, 
яку приготу-
вала зазда-
легідь, поки 
земля ще не 
підмерзла і 

була суха. Зверху грядку прикрила 
мульчею, ніби ковдрою немовля: 
«Спи, земелька, відпочивай, наби-
райся сил!»

Після зими настала весна. Яка ж 
була моя радість, коли я побачила 
перші сходи, першу зелень на ділян-
ці. Мої підзимні посіви зійшли. Ура!!!

Вони стали рости і набирати силу, 
а весняні посіви моркви в цей час ще 
не було видно. І тут випав сніг. Сер-
це завмирало, коли я бачила, як сніг 
лежить на моїй зеленій морковці і 
на салатику. Але сніг розтанув, а мої 
сходи залишилися цілими і неушко-
дженими, продовжуючи радувати 
мене рясною зеленню. Незабаром зі-
йшли і весняні посіви, але вони від-
ставали у розвитку від осінніх, хоча 
поливала я їх однаково. Особливо 
сильно була помітна різниця до се-
редини-кінця травня. Адже травень 
був дуже сухим і теплим, як і все на-

ступне літо, рослинам дуже не виста-
чало вологи. Рослини, посаджені під 
зиму, мали велику перевагу перед 
весняними посадками: вони встигли 
набратися цілющої води при весня-
ному таненні снігів. Підзимній по-
сів салату дозволив мені дуже рано 
отримати смачну, соковиту зелень і 
джерело вітамінів до столу ще навес-
ні, коли організм особливо потребує 
їх після довгої зими. Рясно зростаю-
ча рання зелень салату радувала око 
і прикрашала город, адже багато рос-
лин ще чекали, коли земля прогрі-
ється, і не сходили. Раннє цвітіння 
ешшольції стало приємною нагоро-
дою за мої осінні клопоти. Морква 
порадувала раннім і хорошим уро-
жаєм цілющих вітамінів, дала дітво-
рі корисну смакоту. Морква виросла 
вся рівна, красива, гарного розміру: 
ні дрібна, ні занадто велика (пере-
росла морква буває не така солодка). 
Урожаєм я залишилася дуже задово-
лена.

Справедливості заради треба від-
значити, що у підзимнього посіву 
моркви є свій недолік: вона не йде на 
зимове зберігання. Але у нас ця морк-
ва і не залишається на зберігання: ми 
її добре їмо влітку-восени, а потім я 
використовую її, коли займаюся за-
готовками різних салатів на зиму. 
На зберігання ж я закладаю урожай 
моркви весняного посіву.

Ось і цього року я вже підготува-
ла грядку для підзимнього посіву. 
Обов'язково повторю свій досвід.

Гульнур Петрова
Вісник Клубу ОЗ, м. Уфа

Підзимній посів 
моркви
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ДЕРЕВНІ КУЛЬТУРИ
Допомоги потребують деревні куль-

тури, висаджені в цьому році – їх ко-
ренева система ще досить слабка, щоб 
витримати суворі морози. Мульчуван-
ня кореневої зони компостом, перегно-
єм, листям або торфом вбереже її від 
перепадів зимових температур. Обгор-
тання стовбурів молодих рослин лап-
ником (хвоєю вниз), крафт-папером, 
мішковиною, рогожею або лутраси-
лом допоможе захистити їх і від мо-
розів, і від гризунів. Багато хвойних 
рослин страждають від рясних сні-
гопадів, що руйнують їх крону. Щоб 
уникнути цього, колоновидні і пірамі-
дальні крони туй і ялівців обв’язують 
шпагатом. Над невисокими шаровид-
ними формами можна зробити невели-
кий навіс, який захистить від рясного 
снігу і підступного весняного сонця. 
Багато м’якохвойних рослин (туї, ялів-
ці, кипарисовики) страждають від 
ранньовесняних опіків. Їх також слід 
обернути лутрасилом або спанбондом. 
Подібне обгортання застосовують і 
для молодих хвойних рослин в пер-
ший рік після посадки. В подальшо-
му ця необхідність відпаде, оскільки 
зросте їх зимостійкість. Всю кореневу 
зону молодих хвойних рослин необхід-
но замульчувати на зиму 10-сантиме-
тровим шаром хвойного опаду, торфу 
або компосту.

Рододендрони не завжди стійко 
переносять зиму. Для сприятливої 
зимівлі кореневу систему цих рослин 
необхідно в листопаді вкрити торфом, 
листям, хвойним лапником на висо-
ту 10-15 см. При цьому вічнозелені 
рододендрони для захисту від вітру і 
сонця слід обернути крафт-папером, 
мішковиною або флісом, а листопадні 
можуть зимувати і без укриття, але їх 
гілки пригинають до землі.

Еріки і вереси також дуже чутливі 
до весняного сонця. Тому в листопаді 
їх слід обкласти лапником, дубовим 
листовим опадом і підсипати торфом. 
Укриття знімають навесні в кінці бе-
резня або на початку квітня, торф обе-
режно відгрібають від кореневої ший-
ки.

ТРОЯНДИ ВЗИМКУ
Початок листопада – час підготов-

ки троянд до зими. Вкривати їх слід 
при настанні стійкої мінусової темпе-

ратури -4-6°С, головне при цьому – не 
допустити умов, в разі настання яких 
троянди можуть випріти. Найнадійні-
ший спосіб укриття – сухий, оскільки 
потрібно захистити кущі не тільки 
від морозів, але й від надмірної воло-
гості. Високий сніговий покрив ми-
нулої зими сприяв загибелі великої 
кількості троянд в розплідниках, де 
досить складно зробити сухе укриття. 
На своїй ділянці ми маємо достатньо 
можливостей, щоб зберегти взимку 
свої скарби.

На початку роботи зрізаємо все 
листя і незрілі пагони, інакше вони 
стануть причиною хвороботворної 
інфекції, а також укорочуємо кущ 
троянди до 30 см. Основу кущів при-
сипаємо відром сухого компосту або 
землі. Висота підгортання повинна 
досягати 20 см, але не слід згрібати 
землю поблизу куща, щоб не відкрити 
чутливу до морозу кореневу систему. 
Частину куща, що залишилася, уте-
плюємо лапником, мішковиною або 
щільним нетканим матеріалом (спан-
бондом, лутрасилом), робимо каркас 
з дуг або дерев'яних рейок і зверху на-
тягуємо поліетиленову плівку, зали-
шаючи при цьому відкритими торці 
для провітрювання. Провітрювання 
залишається на всю зиму, зменшуєть-
ся тільки «щілина»: при настанні стій-
ких морозів торці прикривають, не до-
сягаючи рівня землі на 3-5 см. Не слід 
вкривати кущі тільки поліетиленовою 
плівкою, не захистивши стебла сухим 
укриттям: сама плівка погано захи-
щає від холоду, сприяючи утворенню 
конденсату. Троянди не повинні йти в 
зиму у вологому стані. Тому небажа-
но присипати кущі вологою землею 
або чистим торфом – вони сильно про-
мерзають і повільно тануть навесні, а 
також свіжою вологою тирсою – вона 
«горить», виділяючи багато тепла, 
чим сприяє випріванню стебел.

Ґрунтопокривні троянди пере-
важно морозостійкі, тому досить злег-
ка прикрити землею їх основу. Осно-
ву плетистих троянд (рамблерів) 
також підгортають, а пов'язані разом 
стебла укладають на підстильний ма-
теріал і накривають рогожею, цинов-
ками, мішковиною, а потім поліетиле-
новою плівкою для захисту від вологи 
з обов'язковим провітрюванням. У ви-

падку, якщо троянди сильно розрос-
лись і їх важко зняти з опор, або якщо 
йдеться про клаймбера (повторно кві-
тучі плетисті троянди з негнучкими 
стеблами), використовують укриття 
лапником, яким густо обв'язують сте-
бла знизу догори або застосовують для 
цієї мети солом'яні мати безпосеред-
ньо на стіні.

У штамбових троянд видаляють 
листя і незрілі пагони. Бажано обро-
бити крону і стовбур 1,5% розчином 
Мікосану-В (150 мл препарату на 10 л 
води). Температура повітря під час 
укриття штамбових троянд повинна 
бути вище нуля, інакше замерзла де-
ревина стає крихкою, і штамб може 
зламатися. Молоді троянди обережно 
пригинають до землі, щороку в одну 
і ту саму сторону. Зі старими кущами 
це зробити значно важче, тому росли-
ни трохи підкопують з боку, що є про-
тилежним пригибанню, і закріплюють 
металевими або дерев'яними скобами, 
ізолюючи від тертя з деревиною куща 
хвойним лапником. Лапником ретель-
но вкривають крону і штамб зверху, а 
також підстеляють його під кущ, по 
всій довжині пагонів, намагаючись 
запобігти їх контакту із землею. Ко-
реневу систему утеплюють додатково 
насипаною гіркою землі та потім все 
накривають руберойдом, товстим па-
пером, щільним лутрасилом або ящи-
ками, поверх яких кладуть плівку. У 
глибину куща бажано покласти отру-
єні приманки для мишей – це допомо-
же оберегти гілки троянд від гризунів. 

Готуємо сад до зими
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Навесні троянди розкривають за на-
ступною схемою: після танення снігу 
знімається покривний матеріал (плів-
ка), потім в залежності від погоди (в 
лісостепній зоні України – у першій 
декаді квітня), в похмурий день зні-
мається лапник (мішковина, лутрасил 
або спанбонд), а ще через кілька днів 
поступово забирається підгортання. 
Штамбові троянди піднімаються, ко-
ренева система займає колишнє по-
ложення, і кущ підв’язується до кілка. 
Померзлі частини вирізаються як у 
штамбових, так і в інших видів тро-
янд, і проводиться формуюча обрізка. 
Для весняної обробки можна викорис-
товувати 1% Мікосан-В. Перший тиж-
день розгорнуті від укриття стебла 
чайно-гібридних, клумбових троянд 
і крону штамбових, щоб уникнути со-
нячних опіків, бажано притіняти зня-
тим лапником або спанбондом.

ПІДГОТОВКА БАГАТОРІЧНИ-
КІВ ДО ЗИМИ

Спосіб укриття, застосовуваний для 
троянд, стане в нагоді і для укриття 
буддлеї Давида, тільки перед почат-
ком робіт її головні пагони потрібно 
обрізати до 30 см над рівнем ґрунту. 
Молоді деревовидні півонії погано 
переносять наші зими. Їм також слід 
забезпечити комфортну зимівлю під 
повітряно-сухим укриттям.

Підготовки  до зими потребують 
і інші багаторічники і дворічні рос-
лини. Різкі коливання температури, 
висушуюча дія вітру і сонячні опіки 
в безсніжні зими заподіюють більше 

шкоди, ніж морози. Тому легке і про-
никне для повітря укриття стає гаран-
тією перезимівлі для багатьох рослин, 
особливо недавно висаджених і таких, 
що не встигли розвинути міцну коре-
неву систему. Хорошим покривним 
матеріалом є опале листя, лапник 
хвойних дерев, соснові голки, мох, а 
також спанбонд або лутрасил (№40-60). 
Дістати лапник досить складно, якщо 
поблизу немає лісу, та й спотворювати 
вигляд сосни шкода, оскільки лапни-
ка потрібно багато. Нетканим покрив-
ним матеріалом можна користуватися 
кілька сезонів. Ним зручно прикри-
вати низькорослі зелені багаторічни-
ки, які заселяють на кам'янисті сади 
(флокс шилоподібний, резуха, ибе-
рис, кніфофія та ін.), а також дворіч-
ники – маргаритки, гвоздики.

Більшість дрібноквіткових хризан-
тем достатньо зимостійкі, але укриття 
кореневої системи листовим опадом є 
обов'язковим. Сорти з великими квіт-
ками бажано викопувати на зиму і збе-
рігати в погребі.

Лілії, дельфініуми, астильби, 
еремуруси, вічнозелені молочаї, 
маклейю, пенстемон мульчують 15-
20 см шаром листя.

До настання стійких морозів потріб-
но обов'язково викопати кореневищні, 
клубнецибулинні й цибулинні рос-
лини, які не можуть зимувати в ґрунті 
(канни, жоржини, гладіолуси, крокос-
мія, ацидантера, бегонія бульбова). 
Рослини після викопування потре-
бують дезінфекції та просушування. 
Ацидантери і гладіолуси зберігають 
у прохолодному сухому місці. Канни, 
жоржини, бегонію бульбову поміща-
ють в глибокі ящики, засипають сухим 
торфом і ставлять у прохолодне, але 
непромерзаюче приміщення. Викопу-
вання потребує і альстрмерія, зберіга-
ти яку потрібно в таких самих умовах, 
але присипавши коріння піском. Те ж 
відноситься і до крокосмії.

З газону необхідно згребти листя, 
але стригти його вже не слід – остання 
стрижка повинна бути проведена не 
пізніше середини жовтня.

Не варто утеплювати на зиму ті-
арелли і гейхеру – це може привести 
до випрівання рослин. А ось анемону 
японську, акант обов’язково необхід-
но засипати опалим листям висотою 

до 20 см, при цьому не слід обрізати 
сухі стебла до весни, оскільки вони 
можуть забезпечити певний захист. 
Та й виглядають вони над сніговим 
покривом дуже декоративно. Добре за-
лишити без обрізки суцвіття деревію 
таволгового і міскантусу. Взимку 
на ділянці вони виглядають дуже кра-
сиво, а от манжетку м'яку слід обрі-
зати до самої землі і прикрити торфом 
або листям.

Прикрашають сад напівприкриті 
снігом сухі стебла злаків і суцвіття 
багаторічної айстри. Якщо у вашому 
саду росте кортадерія (пампасна 
трава), її слід утеплити, попередньо 
зрізавши квітконоси, а стебла зв'язати 
в пучок. Як і багато злаків, вона не лю-
бить сирості, тому бажано зробити ши-
рокий біля основи плівковий «вігвам», 
наповнений сухим листям і закріпле-
ний над пов'язаними стеблами. Кон-
струкція повинна бути вітростійка. 
Якщо такий спосіб досить трудоміст-
кий, можна викопати кущ і помістити 
його у великий контейнер в теплому 
приміщенні.

Так само можна вчинити з крупно-
листими гортензіями, що утворю-
ють квітконоси на верхівках пагонів. 
Гортензія потребує сухого укриття і 
випріває при наявності вологи. Склад-
ності зимівлі послужили причиною 
вирощування гортензії крупнолистої 
в контейнерній культурі з наступним 
зберіганням в сухих прохолодних умо-
вах. Деревовидні гортензії достатньо 
морозостійкі і не вимагають таких за-
ходів.

Страждають від випрівання і гі-
бридні клематиси. Їх кореневу систе-
му вкривають по сухій землі, мульчу-
ючи сухим листом і накриваючи його 
плівкою. При цьому весняно-квітучі 
клематиси обережно спускають з опор 
і акуратно укладають на плівкову під-
ставу, далі йде лапник. Пагони літньо-
квітучіх клематисів можна залишити 
на опорах. Важливо зібрати і ретельно 
спалити листя мальв, оскільки в них 
зимують спори іржі – грізної хвороби 
рослин. Удачі вам!

Ольга Пилипівна Мельник,
olga_melnik88@mail.ru,

дизайнер-практик,
 Київський Клуб ОЗ

Готуємо сад до зими
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Підзимні посіви

Кінець жовтня знаменує закінчен-
ня садового сезону. Що можна робити 
на дачі в кінці жовтня? «Та нічого!» 
– відповість більшість людей. І вони 
будуть не праві ...

Саме зараз можна і потрібно сіяти 
в саду дуже багато квітів (і не тільки).

По-перше, таким чином навесні ви 
заощадите дорогоцінний час.

По-друге, зацвітуть підзимні посі-
ви значно раніше весняних.

По-третє, дуже багато рослин (які 
вимагають стратифікації) при посіві 
у квітні-травні просто не зійдуть.

По-четверте, посіяне під зиму на-
сіння багатьох овочів дозволить отри-
мати врожай на 1-2 тижні раніше, ніж 
посіяне навесні. А якщо врахувати, 
що зазвичай ми займаємося городом 
лише на травневі свята, то врожай від 
підзимніх посівів вийде суперраннім!

Коли і як сіяти під зиму?
Кращий час для підзимніх посівів – 

з встановленням стійких осінніх холо-
дів. Цей період приходиться на кінець 
жовтня. Як правило, в цей час верхній 
шар землі вже підмерзає. Для насіння 
це зовсім не страшно, але може істот-
но ускладнити підготовку ґрунту в 
саду до посіву. Тому постарайтеся ра-
ніше зробити посівну грядку або під-
готувати борозни у квітнику (до того, 
як земля замерзне). А також заздале-
гідь заготуйте ґрунт, яким будете при-
сипати посіяне насіння.

Як часто сіяти насіння?
Восени краще сіяти дещо частіше, 

ніж при весняному посіві, оскільки 
схожість такого насіння навесні може 
бути трохи нижчою. Осінні холоди не 

дадуть посіяному насінню прорости 
раніше терміну. Посіяне восени на-
сіння краще замульчувати (перегній, 
трава, компост). Поливати осінні по-
сіви не потрібно.

На якій ділянці сіяти?
Для підзимнього посіву ділянки ви-

бирають сухі і захищені від північних 
вітрів, з ґрунтами, що добре прогріва-
ються сонцем. На важких ґрунтах, а 
також ґрунтах, розташованих в низи-
нах, влаштовують теплі грядки висо-
тою 20 см.

До речі, стійкість посіяних осінню 
рослин до несприятливих погодних 
умов (весняних заморозків і нестачі 
вологи) і до хвороб – це ще одна пере-
вага осінніх посівів.

ОСІННІЙ ПОСІВ ОВОЧІВ
Восени можна сміливо сіяти редис, 

моркву, фізаліс, салатну гірчицю, 
щавель, шавлію, монарду, салат, ци-
булю («чорнушку» і сівок невеликий 
– не більше 1 см в діаметрі). Добре 
вдаються при підзимовому посіві 
морква, петрушка, селера, кріп та 
інші зонтичні рослини. При весня-
ній сівбі ці культури сходять десь че-
рез місяць. Це пов'язано з тим, що їх 
насіння пропитане ефірним маслом, 
яке перешкоджає проникненню воло-
ги. Підзимній посів дозволить істотно 
виграти час: сходи з'являться раніше, 
а оскільки холодостійкі культури до-
бре переносять заморозки, то і врожай 
буде раніше. Так, зелень петрушки 
можна буде збирати в квітні, а пучко-
ву продукцію моркви – у травні. Треба 
мати на увазі, що морква, посіяна під 
зиму, придатна тільки для літнього 

використання, на зберігання вона не 
годиться.

При гарному догляді вже в травні 
можна отримати листовий салат, кріп, 
зелену цибулю, шпинат. Якщо вста-
новити над грядкою металеві дуги, а 
навесні (як зійде сніг) накрити грядку 
плівкою або агротексом, то врожай ви 
зберете на 1-2 тижні раніше!

ОСІННІ ПОСІВИ ОДНОРІЧНИ-
КІВ

Напевно, не раз ви навесні бачили, 
як з'являлися в самих непотрібних 
місцях сходи нагідок, космеї, лавате-
ри та інших невибагливих літників, 
які росли у вас у минулому році. Вза-
галі, самосівом можуть розмножува-
тися практично будь-які квіти. Але 
лише у морозостійких рослин ніжні 
паростки не гинуть від весняних за-
морозків.

З літників можна сіяти під 
зиму: аліссум, айстри, волошку, гіп-
софілу, годецію, календулу, космею, 
лаватеру, мак, нігеллу, ешшольцію. 
Більшу частину цих квітів, які не лю-
блять пересадку, краще сіяти відразу 
на постійне місце. А ось айстру краще 
посіяти на грядку і навесні укрити по-
сіви плівкою.

При підзимньому посіві ви отри-
маєте більш сильні рослини, менш 
схильні до хвороб.

ОСІННІ ПОСІВИ БАГАТОРІЧНИ-
КІВ

Якщо при підзимньому посіві одно-
річних рослин виграється час, то при-
чини осіннього посіву багаторічників 
в іншому.

Багатьом багаторічникам для 
проростання необхідна холодна 
стратифікація. Тому такому на-
сінню для проростання необхідно 
знаходження деякий час при низь-
ких температурах. При весняних 
посівах можна домогтися цього, 
помістивши намочене насіння на 
1-3 місяці в холодильник.

Але значно простіше посіяти насін-
ня з твердою оболонкою під зиму.

Стратифікація потрібна лаванді, 
горечавці, аквілегіі, дельфініуму, при-
мулі, морознику та ін.

Багато багаторічників досить 
успішно проростають і при посіві на-
весні. Але щоб отримати більш силь-
ні рослини, все ж краще зробити це 
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Садимо картоплю 

під зиму

восени. Наприклад, восени і навесні 
можна сіяти: гайлардію, доронікум, 
дзвіночки, лихнис, люпін, гвоздику, ро-
машку, деревій та ін.

Зручно сіяти насіння в пластикові 
контейнери або ящики з дренажними 
отворами. Навесні простіше буде зна-
йти сходи. На ділянці вибирають за-
хищене від вітру і сонця місце, якщо 
вже випав сніг, його розгрібають. По-
тім встановлюють ящики з посівами. 
Зверху кладуть шар нетканого укрив-

ного матеріалу (агротекс), потім заси-
пають снігом.

До речі, більшість багаторічників 
зазвичай зацвітає лише на другий рік. 
Але, посіявши їх під зиму, а навесні 
накривши плівкою, ви зможете отри-
мати квіти вже до кінця першого літа!

Саме так можна уникнути стомлю-
ючого вирощування розсади квітів, 
яка навесні займає всі наші підвікон-
ня.

Вісник Клубу ОЗ, м. Уфа

Під зиму можна посадити: моркву, 
салат, редис, щавель, шпинат, петруш-
ку, кріп, цибулю, часник, буряк, карто-
плю, помідори.

Грядки готую заздалегідь, виса-
джую сухим насінням, посів роблю 
густіше, ніж навесні. Насіння перед 
посадкою нічим не обробляю. Заґарту-
вання, вологість, час проростання на-
сіння – регулюються самою природою.

Для посіву цибулі-чорнушки є свої 
особливості. Глибина посіву чорнуш-
ки не глибше 2 см (через малу енергію 
проростання). Відстань між рослина-
ми в рядку 8-10 см (для отримання то-

варної цибулини). 
Під зиму можна са-
дити густіше.

Конкретно назва-
ти дату і час посадки 
неможливо, тому що 
погода в осінні сезо-
ни різна, регіони для 
посадки різні. Але 
ознаки, за якими 
можна скорегувати 
осінній посів, такі: 
земля підмерзає мо-
розними осінніми 
ночами, але ще від-

тає днем. Ось тепер можна садити, зем-
ля вже охолонула, насіння не проросте.

Хочу докладніше зупинитися на 
посадці картоплі під зиму.

Виникає питання: «А навіщо сади-
ти картоплю осінньою пізньою посад-
кою?»

1. Хочеться мати свою ранню карто-
плю.

2. Отримати більшу кількість бульб 
з куща.

3. Звільнити частину робіт на весну.
Картопля висаджується, як зви-

чайно: в лунку, глибиною до 10 см, не 
пророщеними бульбами. Зверху заси-

пається компостом і зем-
лею. Можна додавати в 
лунку золу.

У мене грядка завдовж-
ки 5 м шириною 80 см, са-
джу два ряди з відстанню 
в рядку 30-35 см.

Наступні дії дуже 
важливі:

Мульчую шаром від 30 
до 50 см (дрібні гілки, до-
вгі стебла від багаторіч-
них квітів, потім дрібна 

органічна мульча). Вкриваю замуль-
човану грядку плівкою (плівка обері-
гає від утворення крижаної кірки під 
мульчею).

Навесні: відкривається грядка, 
мульча вигрібається на доріжки, гряд-
ка мульчується компостом, ставляться 
дуги, грядка укривається плівкою.

Поки прогрівається ґрунт, у карто-
плі починає розвиватися коренева сис-
тема.

Тільки після розвитку картоплею 
кореневої системи паросток виходить 
на поверхню ґрунту. Він росте потуж-
ний, здоровий і колорадському жукові 
не дуже подобається.

Коли картопля підросте, її потрібно 
замульчувати органікою.

Щороку, саджаючи картоплю під 
зиму, думаю, що роблю це в останній 
раз. Але, прибираючи її влітку, врожай 
завжди радує, кажу собі: буду садити 
ще.

Гарних вам врожаїв.
Галина Просяна, 
м. Красний Лиман 
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Збереження жоржин
Перші заморозки, які пошкоджу-

ють хоча б верхню частину жоржин, є 
сигналом до того, що настав час їх ви-
копувати. До заморозків цю операцію 
робити не бажано, оскільки ще зелені 
листові пластинки здійснюють фото-
синтез і рослина не готова до спокою. 
Дозвольте кущам дочекатися свого 
часу і закінчити свій сезонний розви-
ток, щоб добре перезимувати в схови-
щі.

Викопувати жоржини можна за до-
помогою вил або лопати, але оскільки 
коренеклубні мають досить велику 
масу, то відступити від основного сте-
бла треба сантиметрів на 25-30 (залеж-
но від розмірів куща) і ні в якому разі 
не використовувати знаряддя праці як 
важіль. Кущ слід обережно обкопати з 
усіх боків і потім акуратно витягнути 
коренеклубні з ґрунту. Не можна ви-
тягувати кущ за стебло, оскільки він 
може обламатися у кореневої шийки, 
де розташовуються майбутні ростові 
бруньки.

Після викопування коренеклубня, 
потрібно обрізати стебла жоржини на 
відстані приблизно 10 см від корене-
вої шийки (до речі, це можна зробити 
і перед самим викопуванням, для зруч-
ності). Стебла цих прекрасних квітів – 
порожнисті, і можуть стати «воротами 
для гнилі», якщо ми дозволимо потра-
пити туди воді. А така небезпека існує, 
оскільки коренеклубні бажано відми-
ти водою зі шлангу від землі. Будьте 
обережні! Після цього слід обробити 
коренеклубні фунгіцидом (Мікосаном, 
Фітоспоріном або Триходерміном) і 

просушити. Процеду-
ра просушки займає 
різний час: від декіль-
кох годин до декіль-
кох днів (у кого як ви-
ходить), а потім слід 
«почистити» корене-
клубень перед закла-
данням на зберігання. 
Секатором, ножем або 
ножицями акуратно 
вирізаємо тонке всмоктувальне ко-
ріння, що залишилося, і пошкоджені 
бульби, а ранки замазуємо зеленкою. 
Все. Коренеклубень готовий до заклад-
ки на зберігання.

Способів зберігання багато, але ба-
зові вимоги одні: температура в схо-
вищі повинна бути в діапазоні 2-7°С, 
вологість 80%. Нижчу температуру 
жоржини не витримують.

Для початку розповім, як зберігаю 
жоржини я. У нашому погребі зробле-
ні своєрідні стелажі для цієї мети. Їх 
горизонтальна частина складається з 
сітки-рабиці на жорсткому каркасі, що 
дозволяє добре провітрюватися покла-
деним на них коренеклубням. Темпе-
ратура і вологість відповідають вимо-
гам, і жоржини нормально переносять 
зиму. Якщо очікуються дуже сильні 
морози, я прикриваю зверху клубні 
мішковиною, а вентиляція забезпечу-
ється знизу. Стало тепліше – мішко-
вину знімаю. Ми не живемо взимку 
на дачі, але часто її навідуємо. Цього 
достатньо, щоб контролювати процес 
зберігання.

Якщо вологість у погребі нижче, 
коренеклубні підси-
хають, зморщують-
ся. Уникнути цього 
можна, покривши 
їх глиняною бовтан-
кою консистенції 
сметани з додаван-
ням невеликої кіль-
кості зеленки. Під-
готовлений клубінь 
слід занурити в бов-
танку (стежте, щоб 
рідина не потрапи-
ла в порожнисте 
стебло) і потім про-
сушити до утворен-

ня твердої скоринки. Після цього вони 
закладаються на зберігання в підвал, а 
навесні клубінь на деякий час опуска-
ють у воду і висаджують у ґрунт.

При більш високій вологості корене-
клубні укладають в ящики і засипають 
сухими тирсою, торфом або піском. 
Гірше, якщо висока вологість супрово-
джується і підвищеною температурою 
(близько 12°С), що сприяє як активіза-
ції гнильних процесів, так і більш ран-
ньому проростанню коренів і бруньок.

У цьому випадку найбільш опти-
мальним способом зберігання буде 
парафінування коренеклубнів. Роз-
плавлений парафін наноситься широ-
ким пензлем на підготовлені клубні 
жоржин, дають їм підсохнути і повто-
рюють операцію ще пару раз. Обро-
блені таким чином жоржини краще 
витримують підвищені температури 
і вологість. В результаті подібної об-
робки клубні прокидаються пізніше. 
І хоча цей спосіб рекомендується в 
основному для ранніх сортів, але при 
зазначених вище умовах зберігання, 
він себе виправдовує, хоча є і досить 
витратним (особливо за часом).

Якщо коренеклубнів жоржин у вас 
не багато, то їх цілком можна збері-
гати в овочевому відділі побутового 
холодильника. Клубні загортають у 
папір і перфорований поліетилен.

Взагалі-то, способів зберігання 
клубнів жоржин досить багато. Деякі 
садівники не відмивають корені після 
викопування, а навпаки укладають їх 
в ящики і засипають тим самим ґрун-
том, в якому вони росли. Інші – просто 
пересипають очищені від землі бульби 
торфом або хвойним опадом. Зустріла 
навіть пораду, як зберігати жоржини 
в квартирах або опалюваних підвалах: 
«Коренеклубні потрібно помістити в 
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невеликі поліетиленові пакети, пере-
сипавши дуже сухим ізолюючим мате-
ріалом (перліт, вермикуліт, торф). За-
повнений пакет слід щільно зав'язати». 
Ось з приводу цієї останньої поради є 
великі сумніви.

У всіх випадках при зберіганні, слід 
проводити регулярну ревізію. Огля-
дайте ретельно всі клубні, вирізуйте 
пошкоджені і замазуйте зеленкою ран-
ки.

В останні роки широке поширення 
одержали контейнерні жоржини. На 
відміну від високорослих, це компак-
тні, низькі, рясно квітучі рослини. У 
них немає потужного клубня, який 
можна викопати і зберегти взимку. 

Тому краще всього просто зрізати над-
земну частину рослини і перенести гор-
щик у підвал. На худий кінець, можна 
залишити в самому прохолодному і 
темному місці квартири. У будь-якому 
випадку треба перевіряти час від часу 
стан ґрунту і потроху поливати, щоб не 
пересушити коренеклубні (особливо в 
умовах квартири).

Ще один досить важливий і спірний 
момент. Деякі квітникарі рекоменду-
ють ділити жоржини відразу після ви-
копування, мотивуючи тим, що в цей 
період краще проглядаються бруньки. 
Мабуть, не варто це робити, оскільки 
поділені бульби зберігаються набага-
то гірше. Ранньою весною жоржини 

переносять у тепле, освітлене місце, 
починають їх потроху поливати і через 
певний час на коренеклубні, в районі 
кореневої шийки, з'являються брунь-
ки, з яких потім розвиваються паго-
ни. Вже на стадії визначених бруньок 
можна ділити бульби, а вирослі до 7 
см пагони прекрасно живцюються. По-
саджені мною цієї весни живці дали 
міцні кущі з рясним цвітінням і омоло-
дження коренеклубня.

Успіхів вам у зберіганні та виро-
щуванні жоржин, які створять свято 
в саду з другої половини літа і до пер-
ших заморозків!

Ольга Пилипівна Мельник,
Сайт: cluboz-praktik.kiev.ua

У квітні співробітники ЖКГ та дач-
ники дружно білять дерева. Ефект від 
цього заходу виключно декоративний. 
Білити дерева необхідно з іншою ме-
тою, та й в інший час.

Білять дерева для захисту від со-
нячних опіків, які трапляються взим-
ку і особливо ранньою весною. Соняч-
ні промені, насамперед з південної 
сторони, нагрівають темну кору і 
шари живих клітин під нею, активізу-
ючи в них життєві процеси. Але коли 
сонце зникає, відбувається різке охо-
лодження до температури навколиш-
нього повітря (а це, як правило, нижче 
0°С). Такі різкі коливання температу-
ри з плюса на мінус (а вони можуть 
досягати двох десятків градусів) при-
зводять до руйнування клітин – розви-
вається сонячний опік, який порушує 

нормальне протікання фізіологічних 
процесів в дереві. Через утворені рани 
в рослину проникають бактерії і спо-
ри грибів, що викликають гнилі. В 
результаті сонячні опіки здатні при-
вести не тільки до відмирання окре-
мих скелетних гілок, а й до хвороби і 
загибелі цілого дерева.

В першу чергу від сонячних опіків 
страждають молоді дерева у віці до 20 
років, особливо плодові (яблуні, гру-
ші, слива, вишня ...), чиї дикі предки 
виростають в другому і третьому ярусі 
лісу, де їх стовбури певною мірою за-
хищені від прямих сонячних променів 
сусідніми деревами та кущами. Білий 
колір, як відомо, відрізняється макси-
мальною відбивною здатністю, і шар 
побілки чудово захищає темну кору 
дерев від нагрівання.

У старого дерева кора товста, відша-
ровується. З неї, перед тим як білити, 
металевою щіткою зчищають верхні 
шари, намагаючись при цьому не по-
шкодити живі тканини. 

Отже, кращий термін для побілки 
дерев – час безпосередньо перед загро-
зою появи сонячних опіків, тобто піз-
ня осінь і зима.

А.Анциферов, кандидат с/г наук 
Газета "Природне Землеробство" №2 (6)

На вулиці осінь, холод підкра-
дається і шукає лазівку, де б ущип-
нути мене боляче. Шукає, шукає, а 
знайти не може, тому що мій добрий 
господар дбайливо вкрив мене пухо-
вою ковдрою. Там, де раніше росла 
картопля, вже піднялося жито і не 
підпускає до мене навіть випадко-
вий протяг. А тут, на полуничній 
ділянці, просто диво якесь – бере-
зове листя з сусіднього гаю. Ніякий 
мороз не страшний мені під таким 

лебединим пухом. Розумниця, все-
таки, мій городник, він не видалив 
безжально помідорні кущики і бага-
торічні квіти. Тепер вони стоять на 
сторожі і утримують сніжок, ніякий 
вітер не зможе змести його.

Тепло мені і затишно, і черв’ячки, 
трудівники великі, задрімали тут, 
поряд, не стали спускатися глибо-
ко, щоб навесні мерщій прокину-
тися і вперед за роботу, а ґрунтові 
бактерії, так ті й зовсім спати не 
збираються, адже друг мій – люди-
на всі грядки Емочками пролив, 

органікою заправив, та листям 
прикрив. Стільки смакоти всякої, 
не до сну тепер, встигнути б до ве-
сни все спробувати. Так зима довга, 
все встигнемо! А влітку обов'язково 
віддячимо свого друга відмінним 
смачним і здоровим врожаєм!»– бла-
женствуя, крізь дрімоту роздуму-
вала Земля, а господар її спокійно 
попивав чай з малиновим варен-
ням, в теплому затишному будинку.  
Добре...!

Журавльова Лілія, м. Орськ
Газета "Природне Землеробство" №2 (6)

Я - жива

Чому білити дерева потрібно восени
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Алін Сад
Дівчинку чистенько вмивали, за-

чісували, і відправляли спочатку в 
садок, потім у школу. Кожен день їй 
давали кілька маленьких круглих 
вітамінчиків. Щоб не хворіла. Але ... 
вона хворіла, хворіла навесні, вліт-
ку, восени.

Хворіла взимку, коли притулив-
шись носиком до скла, дивилася на 
дітвору, що весело каталася з гірок. 
А вона стояла з закутаним у шарф 
горлом, в теплих шкарпетках. І слу-
хала, як сварилися мама з татом, ви-
рішуючи, з чиєї ж вини вона знову 
захворіла. Дівчинку цю звали Аля. 
І вона знову пила, кривлячись, мік-
стури, і знову сиділа цілий день, 
притиснувши до себе плюшевого 
ведмедика. Їй виходити на вулицю 
не можна. Там мікроби і вона знову 
захворіє.

Цей день такий самий, як і всі. 
Аля стояла біля вікна, дивлячись 
на падаючі вниз сніжинки. І раптом 
одна з них завмерла в повітрі. А по-
тім вона стала кружляти, прямо пе-
ред Аліними очима, там за склом. 
Немов маленька балерина, сніжин-
ка танцювала свій повітряний та-
нець.

– Алечка, відійди від вікна, про-
дує.

– Мамочко, дивися, дивися, як 
крутиться ця сніжинка. Як же я хочу 
туди – на вулицю.

– Але, Аля, ти ж знаєш, тобі не 
можна виходити на вулицю. Там ві-

тер. А в тебе вушка хворіли.
Аля зітхнула. Вона знала.
Пройшла зима. Настала весна. 

Побігли веселі струмочки. Все про-
буджувалось, радіючи і брязкаючи... 
Настало літо. Але для Алі нічого не 
змінилося. Вона знову хворіла.

Цього разу до них прийшов зовсім 
інший доктор. Це був молодий, ве-
селий хлопець, зовсім не схожий на 
колишніх лікарів. Він озирнувся, по-
дивився на бліде, майже сіре личко 
дівчинки, і підняв вгору брови.

– «Вона весь час хворіє, весь час. 
То нежить, то бронхіт, то вушка бо-
лять. Ми все, все робимо. На вули-
цю не виходимо, вітаміни їмо, ліки 
п'ємо. Все марно. Знову піднялася 
температура », – торохтіла мама.

Доктор подивився на маму: «У вас 
є хто-небудь в селі? У дівчинки низь-
кий імунітет. Їй потрібно зміцнити 
здоров'я на свіжому повітрі, серед 
природи».

– "В селі? – здивувалася мама. – А 
може, якісь ліки для імунітету? ».

Доктор посміхнувся: «Кращих лі-
ків, ніж свіже повітря, фрукти і со-
нечко немає».

Увечері родина сиділа за столом. 
Мама щойно закінчила розповідь 
про нового, ще «мало знаючого» лі-
каря, як у двері подзвонили. Це був 
сусід по сходовому майданчику – ді-
дусь Єгор. Аля його дуже любила. 
Дідусь завжди приходив зі смачни-
ми гостинцями: то мисочку полуни-

ці принесе, то ароматних яблук. Він 
часто пропонував взяти Алю з собою 
на дачу, погостювати. І компанія 
була підходяща, його онук віком, як 
Аля.

І зараз, дізнавшись про візит ліка-
ря, дідусь відразу сказав: «Бачите, 
ми з ним не домовлялися, а говори-
мо одне. Відпустіть Алю хоч на тиж-
день погостювати до нас на дачу ».

Аля благально подивилася на рід-
них.

– «Чому ні, видужає, нехай поїде», 
– сказав тато.

Це був день, який змінив не тільки 
Алю, але і її близьких, вірніше, змі-
нив їх погляди на життя. Спочатку 
все було незвично для Алі. І діти, що 
бігають по землі босоніж, і холодна 
вода в колонці. Навіть страшно. Але 
тільки спочатку, потім вона теж ве-
село бігала по доріжці, їла соковиту, 
стиглу полуницю. Кругом пахло сві-
жістю, прілою травою.

Коли тато приїхав забирати Алю, 
то здивовано стояв, не в силах впіз-
нати в цій веселій, засмаглій дівчин-
ці свою бліду дочку. Аля залишила-
ся ще. Вітамінчики, які передала 
мама, вона віддала татові назад. На-
віщо? Якщо вітамінчики тут рос-
туть скрізь.

Коли Аля повернулася додому, то 
дільнична лікар здивовано розгля-
дала її аналізи.

– «Як в космос», – тільки й сказала 
вона. І щаслива мама пригорнула до 
себе усміхнену Алю.

Це була перша зима, коли Аля 
майже не хворіла. Хіба тільки зо-
всім трішечки. Але вона гуляла, їз-
дила з гірок і навіть каталася стрім-
голов по снігу!

Навесні батьки вирішили купити 
дачу ...

– «Все треба очистити, прибрати 
старе, спочатку роботи буде багато», 
– говорив дідусь Єгор.

Аля ходила по занедбаній ділян-
ці, гладила стовбури дерев і раптом 
побачила маленьку зелену гілочку, 
що чіплялася за паркан.

– А це що, діду?
– Це виноградна лоза. Молода зо-

всім, напевно, з кісточки виросла.
– "Мама! Тато! – закричала Аля. – 

Можна це буде мій кущик? Я сама 
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буду його доглядати!».
– «Домовилися», – посміхаючись 

відповів тато.
Час йшов ... Дідусь Єгор багато 

розповідав Аліним батькам. Вони 
самі, як діти, слухали його, не зво-
дячи очей. Аля теж дізналася багато 
нового. Наприклад, вона дізналася, 
що в повітрі і на землі живуть не 
тільки шкідливі віруси і бацили. 
Там багато хороших, живих бакте-
рій. Вони і в саду, і на ягідках, і у 
воді. Їх багато, їх треба просто лю-
бити, і не бризкати сад хімією. Тоді 
вони легко виженуть всі погані віру-
си з їхнього саду.

А ще дідусь сказав так цікаво: «У 
цьому яблучкові теж є ці крихітні, 
живі істоти. Вони на ньому, як на 
ліфті, потраплять в твій організм 
і будуть жити в кишечнику. І тоді 
Аля, навіть якщо в місті залетить 
злий вірус, його зустріне ціла армія 
твоїх маленьких друзів – корисних 
бактерій. І вірус з переляку виско-
чить назад ».

Як же це здорово, думала Аля, як 
здорово, що тепер я можу не боятися 
гуляти і взимку, і навесні, і влітку, і 
восени.

Більшу частину літа Аля тепер 
проводила з батьками на дачі. Вони 
разом всьому вчилися. Одного разу 
Аля постелила підстилку на м'яку 
травичку під розлогими гілками 
виноградного куща. Під кущем ле-
жала велика сіра кішка з кошеням. 
Вони ніжно нявчали: Няв, няв ...

І раптом Аля почула замість «няв» 
тихий голос кішки-мами: «Підлетів 
злий Вірус до найголовнішої короле-
ви завірюх. Жила вона у величезній, 
крижаній горі. І веліла усіма буря-
ми, ураганами і хуртовинами. Опус-
тився Вірус з поклоном, і сказав:

– О Королева, мої воїни втрача-
ють сили, ряди наші слабнуть. Є в 
далекому місці Сад. І господарюють 
там люди, які не визнають хімію. 
Усі плоди в тому саду мають цілю-
щу силу, і люди, які їх їдять, сильні. 
Якщо нам і вдається проникнути в їх 
організм, то ненадовго. Вони швид-
ко одужують і знову бадьорі і повні 
сил.

– Мені що за справа? – гордовито 
вимовила Королева.

– О прекрасна з королев, – хитро 
вимовив Вірус, – король Сонце золо-
тить плоди цього саду, твій племін-
ник ранковий вітерець гойдається 
там на гілках. І говорили вони, що 
могутній Сад ніхто не в силах погу-
бити.

– Що? Забули, хто сильніша за 
всіх? Ну що ж, я покараю їх! Не буде 
більше цього саду! Я правителька 
всіх!

І послала розлючена королева на 
сад страшний вітер – ураган. Нісся 
ураган, вириваючи з коренем на сво-
єму шляху величезні сосни, берези, 
тополі ... Перекидаючи вози і зрива-
ючи дахи з будинків. Радіо віщало: 
Штормове попередження! Діти не 
пішли до шкіл, дитячих садочків. 
Люди перечікували негоду в своїх 
будинках. Пташка-Синичка першою 
принесла тривожну звістку: «Ховай-
теся, хто може, ураган йде!» Завмер 
сад. Затих в очікуванні бурі.

Але сад був живий, травичка, кож-
на квіточка, сама земля – все було 
живе. І все допомагало один одному 
жити. Дерева не просто росли, вони 
перепліталися корінням з травою, 
що вкривала сад, з квітами і куща-
ми. Дружно вчепилися рослини під 
землею один за одного. Такі не ви-
рвати, не знищити! Вистояв сад. Всі 
вціліли.

Гудів ураган, піднімав купи піс-
ку та пилу, скидав стиглі плоди, але 
не зміг знищити сад. Вичерпалися 
сили у вітру. Полетів він до моря 
і впав у нього, піднімаючи хвилі. 
Виглянуло сонечко. Десь заспівала 
пташка: «Біда минула, виходьте!» 
Розпрямлялися зелені гілочки, дере-
ва радісно дивилися на квіти.

– Всі цілі?
– Всі! Всі!
Суворо дивилася Королева в ча-

рівне дзеркало. У цьому саду всі до-
помагають один одному, таких не 
зломити.

– І що королева, мамочко? Вона 
злилася? – запитало кошеня.

– Вже ні, маленьке, – сказала ма-
ма-кішка, – вона стала міряти кри-
жані прикраси, щоб зайняти чимось 
своє зле серце.

Кішка подивилася на Алю, що за-
таїла подих, і солодко потягнулася. 
Аля тихенько встала і пішла до бу-
диночка. "Що це? Може бути, вона 
заснула? І ця казка їй наснилася?» 
Вона озирнулася: кішка-мама обли-
зувала кошеня. Аля глянула на свій 
сад. Він обов'язково буде таким: жи-
вим, цілющим, і витримає будь-яку 
бурю. 

Олександра Архипова,
м. Запоріжжя

Погодьтеся, в міських умовах 
вкрай важко дати дитині можли-
вість цілісного сприйняття світу, 
навколишнього середовища, жит-
тя на планеті, якщо хочете... Ко-
роткі екскурси в дитячих садках і 
школах лише трохи відкривають 
двері в цей дивовижний світ. Та 
й то, враження швидко стирають-
ся з свідомості, коли вдома чекає 
комп'ютер, мобільний телефон та 
ін. Пріоритет відразу зсувається в 
бік віртуальної реальності.

З часом і у нас може вийти так, 
як зараз у багатьох розвинених 
країнах, де процвітає екологіч-
ний туризм, як щось несусвітнє. 
Діти там бачать продукти тільки 
на прилавках супермаркетів і ду-
мають, що огірок був зроблений 
на заводі. А коли вони розуміють, 
що якщо посадити насіннячко і 

поливати, то виросте рослина і 
дасть плоди, в їхніх головах від-
бувається справжній переворот. 
Ну а вже те, що ці плоди можна 
прямо з куща зривати і їсти – для 
цих дітей взагалі колосальне од-
кровення!

Ми ж – власники земельних ді-
лянок, маємо необмежені можли-
вості для розвитку наших дітей. 
Частіше користуйтеся цими мож-
ливостями: беріть своїх малюків 
на дачу, створюйте для них при-
родне розмаїття, показуйте не-
зримі зв'язки, звертайте увагу на 
мудрість Природи!

Тільки так можна допомогти 
нашій Землі вижити, а нашим на-
щадкам побачити чисту планету і 
зберегти Душу.

Славгородська Дар'я, м Челябінськ
газета "Плодородие"
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Є така традиція в Клубі ОЗ – щоріч-
но зустрічатися в колі старих друзів 
і нових знайомих. Якщо придивитися 
внутрішнім поглядом, можна помітити, 
як з жовтня запалюються на величезних 
просторах теплі вогники, – це один за 
іншим починають збиратися садівники 
на семінари та клубні зустрічі в різних 
містах. Ось це – світло з Києва, тут бага-
то світлих теплих вогників, от – Лубни 
підводять підсумки, а тут – Полтава і 
Харків розміщують людей у   залі. То тут, 
то там починається нова трудова пора – 
пора семінарів та клубних зустрічей.

Цій добрій традиції всього 100 років... 
«Гей, почекай, – скаже давній член Клу-
бу, – Отже не сто років, а тільки 10 років 
Клубу!» І буде правий. Всього 10 років 
ми з вами разом, але іноді здається – 
знайомі з давніх часів. За ці 10 років за-
світилися клубні вогні в різних містах, 
країнах. Проведені тисячі семінарів на 
сотні тем. І все ж, – це всього 10 років. Чи 
буде 100-літній семінар у Клубі Органіч-
ного Землеробства, чи буде 1000-й номер 
цієї клубної газети, – багато в чому за-
лежить від кожного з нас, членів Клубу, 
організаторів, консультантів.

Загальні слова, скаже хтось. Ні, є кон-
кретні пропозиції. Почну з бувалих са-
дівників, хто вже кілька років приходив 
на семінари і вже багато чого знає. Вам, 
шановні садівники, буває дуже важко 
догодити, та й бажання догоджати мало 
у кого є. Деякі «бувалі» вимагають нові 
теми і лекторів, бажаючи кожного разу 
«дивитися» нове «кіно». Але Клуб все ж 
відрізняється від кінотеатру (і театру)! 
Подумайте, хто помітив за собою поді-
бні вимоги, що можна зробити вже за-
раз. Запрошуйте на пройдені вами теми 
семінарів своїх знайомих, беріть участь 
або організуйте клубні зустрічі, круглі 
столи з різних питань з багатьма висту-

паючими, пишіть пропозиції 
та статті в газету – ми опублі-
куємо.

Наше спільне завдання в 
Клубі – кожному зрозуміти, 
як можна по-природному з 
природою (городом і садом) 
спілкуватися і щоб більше 
людей, сусідів спрямувалися 
до життя у злагоді з приро-
дою. І кожен робить свою за-
дачу. Організатор трудиться, 
щоб у садівників був доступ 
до інформації, матеріалів, 
інструментів для землероб-
ства. Організовує зустрічі 
та семінари, завдання яких 
– поширити успішний до-
свід, отриманий членами 
Клубу. Досвід, насамперед, 
ПЕРЕХОДУ на природне зем-
леробство, нових способів 
господарювання на землі. І 
чим більше садівників дізна-
ються про ПОЧАТОК шляху, 
тим більше буде і досвіду, і 
приводу для зустрічей. Об-
разно можна сказати, що 
Клуб – це Дерево, Знак, зрос-
таючий біля великої асфаль-
тованої траси традиційного 
землеробства, який вказує 
на малопомітну стежку, що 
веде в Сад Природи. І скільки б органі-
затори Клубу у звичайний спосіб не ре-
кламували цю стежку, цей Дуб, все одно 
його загородять великими банерами, 
плакатами, а то і на нього самого пла-
кат повісять. А люди, що їдуть по трасі, 
звернуть увагу на яскравий величезний 
банер із рекламою новітнього хімпрепа-
рату, що закриває собою Дуб, і умчатся в 
якесь майбутнє. І в електричці, і в авто-
бусі увагу постійно буде зайнято.

Потрібен особистий контакт! Так, 
простий дзвінок, розмова, фраза про 
Клуб, про семінари, про зростаючий 
Дуб біля траси, який біля тієї стежки, 
по якій Ви, шановний читачу, вже про-
йшли вглиб і багато дізналися, відчу-
ли. Після вашої фрази, проїжджаючи 
повз Клубу, людина «випадково» згадає 
і знизить швидкість, погляне на Дуб, 
а наступного разу і зупиниться, зайде 

в гості. А можна і з вашим знайомим 
з'їздити, разом прийти на семінар.

Тільки від тепла людського погляду 
і турботи натруджених рук може зміц-
ніти і вирости той Дуб, той Клуб, який 
може і 100, і 1000 років зберігати свої 
традиції. І разом ми зможемо знайти 
зрозумілі для багатьох слова, вихова-
ти живе покоління, стати Тим, хто по-
справжньому гідний жити на прекрас-
ній планеті Земля.

Ми знайдемо спосіб дати людям від-
чути нові, вірніше забуті старі, відчуття 
від праці на землі, коли Людина і При-
рода – разом, як це і було задумано.

І на місці асфальтованої траси звич-
ного хімічного землеробства виростуть 
нові сади Природи.

Ще раз запрошую на семінари та зу-
стрічі в Клубі ОЗ!

Роман Зайцев
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Академмістечко (044) 221-20-75
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Васильківська (044) 362-32-09
Голосіївська .... (044) 228-38-15
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Мінська ............ (099) 249-05-35
Осокорки ......... (044) 229-87-22
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Боярка .............. (067) 378-07-49
Бровари ............ (067) 680-06-07
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
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