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Сьогодні до Клубу завіта-
ла щаслива жінка. Це член 
нашого клубу з 8-річним ста-
жем Олена Іванівна Рогов-
ська. Вона завжди приходить 
з купою новин, палаючими 
очима і свіжими фотографія-
ми своїх рослин.

Навесні відчуття щастя 
особливо сильне і її розповідь 
була настільки емоційною, 
що не можу не поділитися з 
вами, дорогі читачі...

 «Мої батьки живуть на 
Полтавщині, там чорноземи, 
і мій тато висаджує дерева, 
виходячи з лопатою в сад – 
раз-два, і готово!" – починає 
Олена свою історію.

«Але коли ми купили свою 
ділянку, виявилося, що там 
суцільні пісковики і до них потрібен зо-
всім інший підхід.

Всі дерева і кущі ми висаджуємо в 
підготовлені з осені ями, наповнені ЕМ-
компостом. Компост готуємо цілий се-
зон, збираючи органічні залишки, ско-
шену траву і все це щедро пересипаємо 
Бокашиками. Навесні, за тиждень до 
посадки, проливаємо Емочками. Втім, 
Емочки я використовую весь сезон, як 
тільки випадає нагода. Якщо є, додаю 
Здоровий сад, Екоберін і обприскую все 
підряд!

Те, що на ділянці піщаний ґрунт, ви-
значило вибір рослин – це в основному 
багаторічники, декоративні дерева та 
кущі.

Тоді в нашому селі були жахливо 
погані дороги, і ми на своїй низькій ма-
шинці тряслися по вибоїнах. Світла на 
дорозі не було і сусідів теж. Минуло сім 
років! Зараз в нас прекрасна дорога з 
освітленням і хороші сусіди.

Будинок вирішили будувати подалі 
від дороги, щоб перед ним розмістити 
декоративні дерева і клумби з багато-
річниками, а за будинком у нас газон 
з барбекю, розумні грядки і плодовий 
сад.»

Олена показує фотографії, її очі ся-
ють:

«Після нашого клубного семінару, я 
закохалася в пряно-ароматичні та деко-
ративні рослини! Шукаю їх на всіх ви-
ставках і розкладках! Багато виростила 
з живців! Це майже всі мої багаторічни-
ки, кущі, дерева! Ось хости, у мене їх 

більше сімнадцяти видів, бересклет з 
квітчастим красивим листям – білим, 
жовтим, рожевим. Вони невибагливі, 
швидко наростають, радують око з вес-
ни до глибокої осені. Лаванда у мене 
просто шикарна – величезні запашні 
кущі – блакитні, рожеві, сині! Мате-
ринка на моїх пісках прекрасно росте, 
цвіте і над нею завжди багато бджіл. 
У моєму декоративному саду прекрас-
но себе почувають: ісоп, шавлія, чис-
тець, очиток, роговик, різні види 
чебрецю.

Завдяки живоплоту з'явилася пів-
тінь, і я змогла висадити гейхеру – вона 
дуже прикрашає сад своїм мереживним 
бордовим листям і невибагливу акві-
легію, яка радує ніжними блакитними 
квітами до самих морозів!

До речі, живопліт я виростила, зі-
бравши в Києві насіння звичайного 
в'яза, який за три роки з насіння виріс 
до півметра. Граб і в'яз – найкраща ого-
рожа для наших широт. Вони ростуть 
скрізь і їх насіння легко зібрати само-
стійно. А недавно я дізналася, що в'яз 
– це дерево з чоловічою енергетикою і 
покровительствує душевним якостям 
справжнього чоловіка, підтримуючи 
всі його сміливі починання. І мій чо-
ловік дійсно перетворився – він у мене 
легко справляється з будь-яким інстру-
ментом, все по господарству робить 
сам, багато роботи з будівництва будин-
ку – теж.»

Олена із задоволенням розповідає 
про сім'ю:

«У мене дві дорослі дочки – розумні 
і красиві. Вони поки незаміжні, але я 
вже зараз купила і висадила біля кухні 
дві блакитні ялинки. Коли з'являться 
онуки, будемо наряджати їх і водити 
хороводи на Новий рік! Ялинки можна 
втримувати від великого розростання, 
прищипуючи кожну гілочку по периме-
тру. Біля паркану розмістилася каталь-
па – вона просто вражає моїх знайомих 
чудовим видом, а вирощується просто, 
росте швидко, не вимерзає і дуже неви-
баглива. Метасеквойю і гінкго білоба 
посадила просто з цікавості – кажуть, 
вони сприяють довголіттю свого госпо-
даря – а у мене ще дуже багато планів!»

Дивлюся на натхненну жінку, яка 
просто перетворилася, перегортаючи фо-
тографії в мобільному, яких незліченна 
кількість, і вирішую написати статтю, 
щоб і інші наші одноклубники відчули 
цю радість і щастя людини, яка сама 
створила свій маленький рай на окремо 
взятій садовій ділянці!

І самі собою з'являються рядки:
«Що прикрашає жінку і робить її мо-

лодшою? Звичайно, Натхнення, Любов в 
душі і Радість від споглядання на плоди 
своєї праці, на свій світ, який створила 
сама – запашні квіти і трави, що буйно 
розрослися біля будинку, коханий чоло-
вік траву косив, втомився, присів в тіні 
дерев. І донька доросла, що роз букет до-
дому з саду принесла.

Для щастя так небагато треба... »
Тетяна Вертинська, 

Клуб ОЗ, м.Київ

Щаслива жінка
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Здрастуйте, шановні читачі. Після 
публікації в минулому номері стат-
ті і таблиць з рекомендаціями щодо 
захисту рослин і отримання пози-
тивних відгуків від вас, є намір про-
довжити публікації про препарати 
в Клубі Органічного Землеробства в 
нашій газеті. Чесно кажучи, я дотри-
мувався думки, що препарати давно 
всім відомі, а повну інформацію чле-
ни Клубу отримують на семінарах в 
своєму місті і у консультантів. Але, 
задумавшись в черговий раз (і отри-
мавши зворотний зв'язок від вас), 
зрозумів, що не всі з нас ходять на 
семінари, і не завжди є час поспілку-
ватися з консультантом при покупці 
препаратів. Тому є бажання в рубриці 
«Біопрепарати в Клубі ОЗ» докладно 
ознайомити вас з препаратами, які 
вже перевірені в дії. У цьому номері 
почнемо з Мікосану, а в майбутньому 
– пройдемося по всьому асортименту, 
що дозволяє відновити і підтримува-
ти природну рівновагу у нас на ді-
лянках.

Також в рубриці «Біопрепарати в 
Клубі ОЗ. Новинки» плануємо приді-
лити увагу новинкам і препаратам, 
які не так давно з'явилися в Клубі, 
деякі вже стали популярними (Ули-
цид, Колорадоцид, Метаризин), інші 
– ще чекають ваших відгуків і більш 
докладної інструкції щодо застосу-
вання.

Розвиваючи далі думку, хочеться 
періодично приділяти увагу і такій 
продукції в Клубі ОЗ, яка приносить 
очевидну користь. Зараз робоча на-
зва рубрики «Корисне в Клубі ОЗ». В 
цьому номері ми нагадаємо про ваку-
умну систему «ВАКС», а в цілому тут 
і унікальні миючі засоби і шампуні, 
інструмент для обрізки, сиродавлені 
масла, сушарки для фруктів, філь-
три для води... Чесно кажучи, якщо 
просто почати розмову про те, які 
«корисності» є в Клубі, то в кожному 
місті консультанти можуть година-
ми про це розповідати, причому осно-
вною частиною продукції більшість 
членів Клубу користується постійно.

І раз вже починаємо нові рубрики, 
то як обійтися без сидератів?! В ру-
бриці «Сидерати в Клубі ОЗ» доклад-
но розповімо і згадаємо про відомі 
всім культури, представимо новач-
ків, поговоримо про озимі та ярові 

культури. В цьому номері почнемо з 
селекційної роботи Олександра Сте-
пановича Папсуєва і його чудової 
житниці. У нас сьогодні склалася на-
года згадати хорошу людину і розпо-
вісти про її спадщину.

Ось такі починання і плани. Зви-
чайно, розраховуємо на співпрацю з 
кожним читачем і членом Клубу ОЗ. 
Листи читачів, відгуки на матеріали 
і просто дзвінки – додають сил. Якщо 
критичні – загострюють думку, вчать 
аргументувати і чути інших. Якщо 
продовжують думку, підтримують – 
це звісточка, що робимо правильно, 
рухаємося разом до реалізації тієї 
мрії, яка нас об'єднала.

Ймовірно, в ці дні, коли ви читаєте 
цей номер газети, проходить зустріч 
«Цінності Клубу Органічного Земле-
робства», учасники якої продовжу-
ють думати, як краще, якісніше ви-
конати наше спільне, шановні члени 
Клубу ОЗ, завдання щодо повернення 

Землі чистоти і первозданної краси, 
щодо повернення Людині розуміння, 
що Землі допомагати потрібно, що 
сили Їй надає ласка і дбайливе став-
лення.

І клубна газета – хороший поміч-
ник для координації спільних зусиль. 
Тут ми надихаємо один одного, зада-
ємо питання на розуміння, вчимоСя 
і спілкуємоСя. Тут представляємо 
нові проекти, читаємо листи один од-
ного, думаємо і мріємо.

І кожен може, читаючи газету, 
«відчути пульс» Клубу Органічно-
го Землеробства – перевірити, чи 
живий-здоровий, як і раніше, чи за 
землю стоїть, за життя і людяність. 
І якщо «пульс прискорений», якщо 
напруга в слові, в статтях – може, 
знову земля для продажу готується, 
і знову потрібні думка, слово і справа 
кожного?!

Роман Зайцев, організатор
Клубу ОЗ в м.Макіївка

В городі все основні посадки по-
винні бути закінчені до цього часу. 
Не забувайте заготовлювати мульчу. 
Саме зараз необхідно гарненько за-
мульчувати кореневу систему і черго-
вий раз обробити Емочками помідори, 
огірки, перці, коренеплоди, кущі та 
дерева.

Якщо на вашій ділянці недостатньо 
родючий ґрунт, то, підгодовуючи ро-
слини раз в 2 тижні розчинами Вермі-
стиму або Біовіту, ви неодмінно підви-
щите врожайність і якість продукції.

Оздоровлюйте та підгодовуйте все, 
що зійшло, росте, зав'язується. У ва-
шому арсеналі, крім Емочок, Біовіта, 
Вермістима, повинні бути настої трав, 
золи, курячого посліду і гною.

В саду, після завершення цвітіння, 
можна продовжити роботу з пригні-
чення патогенної флори і по обме-
женню поголів'я шкідників. В даний 
час Клуб ОЗ має біопрепарати, здатні 
захистити сад і город від усього роз-
маїття патогенів та шкідників. Більш 
ефективним є застосування бакових 
сумішей. Наприклад: планриз + три-
ходермін, гаупсін + триходермін (суха 
гниль, парша, макроспоріоз і т.п.), 
планриз + триходермін + гаупсін (ку-
черявість листя персика, борошниста 

роса, плодова гниль), планриз + три-
ходермін + гаупсін + бітоксибацилін + 
лепидоцид (парша яблук, груш, борош-
ниста роса, плодова гниль, бактеріаль-
ний опік груш, яблунева і грушева пло-
дожерки), пентафаг-С + триходермін 
+ планриз (Бактеріальний рак, некроз 
листя і квіток, в'янення пагонів, кок-
комікоз черешні і вишні, кучерявість 
листя персика).

В саду кожне дерево забезпечте 
«приманками». Обрізавши верхню 
частину пластикових пляшок, треба 
підвісити їх в крони дерев, на 1/3 за-
повнивши кислим компотом або ва-
ренням. Щотижня вміст витрушуйте 
під мульчу (непогане добриво і видно, 
які шкідники і в якій кількості мешка-
ють в саду), а ємності знову наповнюй-
те і так – до холодів.

Також необхідно обладнати дерева 
«ловчими поясами». Конструкція і ма-
теріали для них можуть бути різними. 
Однак, є загальні елементи: по-перше, 
верхній край повинен бути загнутий 
вниз, по-друге, «пояс» змащується 
клеєм.

На молодих деревах обірвемо зайву 
зав'язь, так і плоди будуть більшими, і 
дерево на наступний рік не буде «від-
почивати».

Роботи в саду та на гоРоді. ЧеРвень
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Малина буває двох видів – звичайна і 
ремонтантна, і, звичайно, багатьох сор-
тів. Кожен з видів має як загальні, так 
і відмінні риси догляду та обрізки. Ма-
лину обох видів можна садити в ряд або 
окремими кущами.

У далекому минулому, коли я лише 
почав освоювати цю рослину, проводив 
обрізку на 1/3 стебла. Тому що засвоїв 
правило з літературних джерел: «Кожен 
кущ, кожне дерево щороку треба омо-
лоджувати на 30%». А коли дочекався 
врожаю, то прийшов до висновку, що 
я викинув майже половину його в ре-
зультаті зайвої обрізки добре розвине-
них пагонів. Тоді я почав аналізувати 
наслідки і усвідомив, що правило, про 
яке я згадував вище, стосується не окре-
мого пагона, а спільної ділянки. Таким 
чином, звідки ж взяти 30%? А це – коли 
ділянка загущена, потрібно видалити 
(прорідити) частину хороших пагонів, 
залишаючи, як правило, один від одно-
го на відстані не менше 10 см. З цього 
правила можуть бути і винятки, коли 
з одного кореня можуть рости 2, але не 
більше 3 пагонів. Потім видаляємо не-
дорозвинену поросль і недорозвинені 
бруньки на верхівці здорових пагонів 
(5-7 см). Таким чином, ми можемо на-
брати потрібні 30% від загальної маси 
ділянки. Якщо малина посаджена окре-
мими кущами, то можна залишати 3-5 
пагонів, які ростуть із загального коре-
ня. Відстань між кущами має бути 30-50 
см.

Пагони малини, які ростуть в ряд, 
потрібно підв'язувати до шпалери. На 
тих ділянках, де минулого літа господа-
рі не укорочували молоді пагони, вони 

можуть досягати 1,5-2,0 м. Зрізати такі 
пагони на висоті шпалери – означає ви-
кинути частину врожаю, а щоб такого 
не траплялося в майбутньому, потрібно 
в кінці травня – середині червня про-
вести обрізку пагонів на висоті 80-90 см. 
Тоді з цього пагону відросте 4-5 нових 
паростків, які стануть основою майбут-
нього врожаю. В цьому випадку можна 
буде мати загальну шпалеру, яка буде 
відповідати висоті більшості пагонів на 
ділянці. Таким чином можна збільшити 
урожай, адже 5 пагонів меншого розмі-
ру дадуть урожай значно більший, ніж 
1 великий. Горизонтальні мотузки або 
дріт на шпалері повинні розміщувати-
ся, починаючи з висоти від землі 60-70 
см і через кожні 30-40 см до повної висо-
ти шпалери.

Тепер щодо укорочення пагонів, які 
будуть плодоносити цього року. Обріза-
ти всі пагони на одній висоті не потріб-
но, тому що ми можемо втратити час-
тину врожаю. Кожну верхівку пагону 
потрібно обрізати індивідуально. Почи-
наємо огляд пагону зверху. На самому 
кінці пагону  розміщені недорозвине-
ні і невизрілі бруньки. Тому потрібно 
визначити, де знаходиться розвинена 
брунька, і після неї зробити зріз на від-
стані 2-3 мм, з орієнтацією нахилу сека-
тора в сторону кореня. Якщо кінець се-
катора направити вгору, вийде пеньок, 
який згодом засохне, і може постражда-
ти перша брунька. Біля рослин, що рос-
туть кущем, можна поставити індивіду-
альний кілок і до нього підв'язати всі 
пагони, або поставити 3-4 кілочка на від-
стані 30-40 см від центру куща і також 
підв'язати мотузкою. Або зробити з ву-

зеньких планок трикутник або чо-
тирикутник, на який спиратимуть-
ся пагони. Взагалі пагони повинні 
бути на 30-40 см над мотузкою або 
планками. Згодом на кожному па-
гоні утворюється кілька паростків, 
а потім з'являться кілька нових па-
гонів, а пізніше – суцвіття, тоді по-
трібно буде розмістити гілочки по 
колу і закріпити їх. Таким способом 
ми створимо найкращі умови, щоб 
ягоди висвітлювалися сонячним 
промінням.

Таким чином, ми завершили 
весняну обрізку і підв'язку пагонів 
малини. В середині травня, коли 
молоді нинішні пагони досягнуть 
висоти 40-50 см, необхідно провести 

формування стебла для врожаю май-
бутнього року. Робимо проріджування, 
якщо це необхідно, залишаючи лідерів. 
Видаляємо дрібну поросль, не потрібну 
нам в майбутньому.

Через 2-3 тижні, коли пагони досяг-
нуть 80-90 см висоти, необхідно провести 
укорочення (прищипування) на 5-6 лист-
ків, що дасть можливість утримувати 
пагони майбутнього врожаю на потріб-
ній нам висоті і отримати розгалуження 
пагонів з метою збільшення майбутньо-
го врожаю.

В кінці липня, після збору врожаю, 
необхідно знову провести проріджуючу 
обрізку пагонів, які досягли висоти 80-90 
см, а пагони, що вже дали врожай, вида-
лити під корінь. Ці літні обрізки, прорі-
джування і прищипування дають мож-
ливість направити більше поживних 
речовин до ягід і дозволяють отримати 
додатковий приріст пагонів цього року 
на 20-30 см.

Тепер повернемося до ремонтантної 
малини. Спочатку ми повинні визна-
читися, яким шляхом будемо рухатися: 
чи хочемо ми отримати два невеликих 
врожаї, або один пізній, але значно біль-
ший, ніж два разом узятих. Якщо ми 
хочемо отримати два врожаї, то робимо 
обрізку і догляд так, як і зі звичайною 
малиною. При отриманні пізньоосінньо-
го врожаю всі пагони, що восени дали 
врожай, і всі молоді, які ще не плодоно-
сили, вирізаємо під корінь. За молодою 
порослю доглядаємо і прищипуємо так 
само, як і у випадку зі звичайною мали-
ною.

Олександр Антонович Павлик,
член Клубу ОЗ, м.Бориспіль.

Коли і як потрібно 
обрізати малину
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Хочу відзначити ще один безпере-
чний «плюс» пермакультури, що по-
збавляє землю (і садівника) від тупо-
го «копання – сапання», – самосів. У 
природному саду і «меланжевому» (по 
Б.А.Бублику і В.Малетіну) городі, де в 
компанії ростуть дерева, кущі, овочі, 
квіти, «контрольований» самосів зна-
чно полегшує підтримку різноманіття 
улюблених і корисних рослин.

Так, завдяки самосіву, я розвела у 
себе в саду розмарин – з парочки ку-
щиків вийшов цілий бордюр. Тепер ось 
розмножую ісоп: розтрусила восени 
стеблинки з коробочками.

Обожнюю айстри, і, нарівні з нови-
ми посівами з пакетиків, завжди розса-
джую торішні: навіть якщо серед них 
і вийдуть немахрові, «літаюча жив-
ність» буде задоволена. Городніх «то-

річників» багато 
не буває: «нігти-
ки», петунія, кос-
мея, «майори», 
однорічні жор-
жинки завжди 
знадобляться на 
грядках з огірка-
ми, капустою, і 
просто вздовж до-
ріжок або навколо 
дерев.

Вважа-
ється, що 

однорічники перезапилюють-
ся і втрачають свої декора-
тивні якості, але для «домаш-
нього користування», а не для 
продажу, цілком підуть. Про-
сто треба щороку розсаджува-
ти їх на нове місце.

Влітку віджимки від то-
матів віддаємо курям, і з 
перегноєм наступного року 
отримуємо самосівні помідо-
ри. Таку «розсаду» добре роз-
міщувати навколо кущів смородини, 
агрусу, персиків – від гусениць. До 
речі, з неї виходять дуже «пристойні» 
помідори. З «наукового інтересу» я ви-
саджую пару рядків – томати отримую 
не гірші, ніж з «покупного» насіння з 
пакетиків.

А якщо не турбувати зайвою про-

полкою багаторічники і цибулинні, то 
можна отримати додатковий посадко-
вий матеріал для квіткових «смуг»: 
флокси, монарди, ехінацеї, котов-
ника, ромашки – матрикаріі, гвоз-
дики – трав’янки, рудбекії, гайлар-
дії.

І, наостанок, рекомендації щодо 
створення пермакультурного саду від 
незрівнянного Жака Делиля, автора 
поеми «Сади або мистецтво прикраша-
ти сільські краєвиди» (1872 р)

Як бачимо, ідеї природного земле-
робства живуть і процвітають! Тому 
навесні уважно придивляйтеся до то-
рішніх грядок і пересаджуйте корис-
ний самосів у нові квітково-овочеві 
компанії!

Тамара Рожко
 Клуб ОЗ, м Нікополь

Бонусний самосів
***

Сажайте, чтоб потом собрать плоды могли вы,
Пусть спеют яблоки, и персики, и сливы:
Созрев, среди листвы они везде пестрят,
Их яркие цвета преображают сад!
           
Пусть зеленеет лук; пусть над щавельной грядкой
Смородина глядит из-под листа украдкой,
Сверкая, как рубин; и, соком налитой,
Пусть сверху абрикос свисает золотой.
Пусть, меж цветочных клумб в саду произрастая.
Капуста даст кочан; пусть рядом с ней густая,
Моркови с брюквою кудрявится ботва...

***

Багато хто з нас любить хрусткі 
огірочки і ароматні помідорчики 
з банки. Господиням доводить-
ся багато сил витрачати на кухні, 
щоб зберегти все багатство свого 
врожаю для сім'ї. Тепер ви може-
те підвищити якість консервації і 
значно знизити трудовитрати за до-
помогою вакууму.

Вакуумні кришки системи 
«ВАКС» призначені для швидко-
го консервування овочів, фруктів, 
ягід, соків в будь-яких скляних бан-
ках і надійного збереження різних 
свіжих і свіжоприготованих про-
дуктів: сухофруктів, пастили, гри-
бів, круп, свіжоприготованих соків, 
овочевих пюре, свіжої зелені, ягід 
та ін. Вакуумна система «ВАКС» 
– це універсальний набір з ваку-
умних кришок з клапаном (9 шт.) 

і вакуумного насоса (1 шт.) Саме 
вакуумні кришки «ВАКС» допомо-
жуть зберегти продукти в 3-5 разів 
довше без втрати смаку, аромату і 
всіх вітамінів.

Вакуумна система «ВАКС» має 
три важливі переваги:

1. Кожна кришка може відкри-
ватися-закриватися не менше 200 
разів протягом більше 3-х років.

2. Процес консервації вакуумною 
системою дуже простий: наповнив 
банку – накрив кришкою – викачав 
повітря! Доступно навіть дитині!

3. Кожна господиня отримує мож-
ливість повторного закупорювання 
банок після того, як частина вмісту 
вже використана.

Так просто тепер вирішується 
проблема повторного закупорюван-
ня, надійного збереження сухоф-

р у к т і в , 
борошна, 
круп від 
жучків і 
вогкості . 
В а к у у м 
п р е к р а -
сно збері-
гає смак і 
с в і ж і с т ь 
протертих 
о в о ч і в , 
свіжопри-
г о т о в а -
них соків, 
молока і молочних продуктів (осо-
бливо сиру, який швидко втрачає 
велику кількість протеїнів і почи-
нає пліснявіти). Навіть м'ясо, жир 
і рибу Ви зможете без ускладнень 
зберігати в 3 рази довше.

     КРащий спосіб КонсеРвування - ваКуум
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Вже понад 20 років успішно засто-
совується на полях і присадибних ді-
лянках цей унікальний засіб.

Клуб Органічного Землеробства 13 
років тому починав свою практичну 
діяльність, крім ідеологічних основ, 
по суті, – з чотирьох стартових про-
дуктів, які і сьогодні вірою і правдою 
служать його багатотисячній клубній 
аудиторії – це плоскоріз Фокіна, ЕМ-
препарати, біоінсектицид Актофіт і, 
власне, неповторний і поки незамін-
ний біофунгіцид Мікосан, що впевне-
но займає лідируючу позицію з про-
філактики і лікування хвороб рослин.

Його принципова відмінність від 
широкого арсеналу існуючих біоло-
гічних і хімічних фунгіцидів в тому, 
що він не стільки «рятує», але пере-
важно охороняє сади і городи від без-

лічі (в цьому 
у н і в е р с а л ь -
ність) різних 
захворювань, 
тобто діє про-
ф і л а к т и ч н о , 
створюючи і 
п і д в и щ у ю ч и 
імунітет (в 
цьому унікаль-
ність) рослин.

У чому по-
милка дуже 
багатьох лю-
дей, коли вони 
починають бо-
ротися з хворо-
бами рослин? 

Вона полягає в тому, що це найчас-
тіше відбувається при явному про-
яві симптомів цих хвороб і нерідко, 
на жаль, боротьба не призводить до 
одужання. Істинно правильні медики 
завжди наполягають на першочерго-
вому і головному – здоровий спосіб 
життя і профілактика від хвороб.

Ми, землероби, зобов'язані, в пер-
шу чергу, піклуватися про здоров'я 
Землі і про те, щоб не давати шансів 
для появи нездужань у наших садово-
городніх вихованців, особливо в умо-
вах вологої і прохолодної пори кінця 
весни і початку літа, коли загроза за-
хворювань, особливо грибкових, зна-
чно зростає.

Примітно те, що проводячи анало-
гії між захистом здоров'я людини і 
рослини, слід зазначити споріднений 
прямий зв'язок МІКОТОНА, як іму-
номодулятора і імунопротектора для 
людей, і МІКОСАНА, як похідного 
від МІКОТОНА, в одночасному про-
цесі виготовлення першого і другого 
– обидва вони запатентовані відомим 
українським біологом Л.Ф.Горовим.

Втрати врожаю від хвороб рослин 
в усьому світі мають тенденцію до 
збільшення по багатьом культурам. 
Використання хворобостійких сортів 
і пестицидів часто не в змозі проти-
стояти цьому. Культурні рослини 
постійно знаходяться в умовах еко-
логічного стресу. Вони страждають 
не тільки від хвороб і шкідників, але 
і від некваліфікованого застосування 
хімічних препаратів, надлишку до-
брив, а також від інших несприятли-
вих чинників.

Механізм дії хімічних фунгіцидів 
ґрунтується на проникненні в кліти-
ни рослин і знищенні уражених пато-
генами клітин зі збудниками захво-
рювань.

Зовсім по-іншому діє 
«Мікосан». Діюча речови-
на «Мікосану», отрима-
на з природних грибних 
складових, проникаючи 
в клітини рослин, стиму-
лює утворення в росли-
нах ферментів, які мають 
здатність руйнувати клі-
тинні стінки фітопатоген-
них грибів. Завдяки цьо-
му «Мікосан» забезпечує 
високу і тривалу захисну 
реакцію рослин від широ-
кого спектру хвороб, під-
вищує стійкість рослин 
до екстремальних кліма-
тичних умов. Препарат 
«Мікосан» має природне 
походження, зберігає ко-
рисну мікрофлору, сприяє 
розвитку потужного здо-
рового листового апарату, 
стимулює розвиток рос-
лин, а також забезпечує 
хороший урожай і його ви-
соку якість.

Біологічний механізм комплек-
сної дії біофунгіциду Мікосан на 
рослини і середовище проявляється 
в наступному: фунгіцидну дію Мі-
косану (марок Н та В) засновано на 
значному збільшенні здатності фер-
ментативної системи рослини руй-
нувати клітинну стінку паразитів.

Стимуляція росту – на всіх етапах 
розвитку рослини, від проростків 
насіння до завершення вегетації. 
Біофунгіцид Мікосан (марок Н та В) 
підсилює енергію і швидкість про-
ростання насіння, ріст кореневої сис-
теми і надземної частини, позитивно 
впливає на фотосинтетичну актив-
ність листового апарату.

Стимуляція імунітету заснована 
на активізації ферментативної сис-
теми рослинного організму, а також 
синтезі сполук, що перешкоджають 
проникненню і розвитку в ньому па-
тогенів. Перш за все, значну роль в 
цьому відіграють ферменти хітина-
зи і глюканази.

 Пролонгування дії забезпечує ви-
соку збереженість плодів, цибулин і 

бульб в період зберігання.
В даний час випускаєть-

ся біофунгіцид "Мікосан" 
двох видів:

•  «Мікосан-Н» – для за-
мочування насіння, цибу-
лин, бульб перед посівом 
або посадкою, для обробки 
кореневої системи рослин;

•  «Мікосан-В» – для об-
робки вегетуючих рослин.

Основною діючою речо-
виною біофунгіциду Міко-
сан є полісахариди, глюкан 
і олігохітін.

Норми витрати, приго-
тування робочих розчинів, 
способи обробки вищевка-
заними препаратами є на 
наклейках ємностей і па-
кетиків, а також більш де-
тально, що стосується осо-
бливостей застосування на 
різних зернових, овочевих, 
плодовоягідних, декора-
тивних і кімнатних культу-
рах, описується в спеціаль-
ній брошурі, яка є в Клубі 

унівеРсаЛьний біоЛогіЧний ЗаХист РосЛин
від ХвоРоб За допомогою міКосану
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Органічного Землеробства у вашому 
місті чи районному центрі.

Передумовою для профілактичної 
обробки є холодні ночі і порівняно 
теплі дні при високій вологості пові-
тря (часті дощі, тривалі тумани і гус-
ті роси), які сприяють появі, розви-
тку та широкому розповсюдженню 
хвороб. У теплицях хвороби швидко 
поширюються при дощуванні рос-
лин і вологості повітря понад 70%.

Обприскування Мікосаном необ-
хідно проводити з інтервалом 15-20 
днів, а в разі різкого спалаху хвороб 
або несприятливого прогнозу щодо 
розвитку хвороби обробку повторю-
ють через кожні 10-12 днів.

Обмежень щодо кількості обробок 
в період зростання і кількості обпри-
скувань немає.

Період очікування до дощу – одна 
доба. Термін виходу на польові ро-
боти після обробки Мікосаном не 
регламентований, а в теплицях і при 
обробці декоративних кімнатних 
рослин – після провітрювання те-
плиці або кімнати.

Не встановлено також негативно-
го впливу на ґрунтову мікрофлору, 
дощових черв'яків, бджіл та інших 
корисних комах запилювачів, енто-
мофагів.

Можна застосовувати в період 
цвітіння і плодоношення.

Мікосан-Н можна використову-
вати, як і Мікосан-В. Можливе за-
стосування в бакових сумішах з 
препаратами іншого призначення, 
наприклад, інсектицидами. Заборо-
няється змішувати з розчинами, що 
мають кислу реакцію. Термін збері-
гання препарату – 2 роки.

Мікосан в даний час є одним з най-
більш універсальних препаратів за-
хисту рослин від хвороб. Але, разом 
з тим, він не є засобом, який може 
високоефективно захищати рослини 
з запущеними або сильно розвинени-
ми хворобами. Іноді плодово-ягідні 
і багаторічні декоративні рослини 
хворіють роками і підбір системи 
захисту може запропонувати кон-
сультант Клубу Органічного Зем-
леробства. Найчастіше початківці 
землероби не знають, що причиною 
появи різних симптомів на листках 
і плодах рослин часто є порушен-
ня поживного режиму, кислотності 

ґрунтів або шкідливість нематод та 
інших паразитів. При такій ситуації 
дія біофунгіциду є неефективною, 
тому що це не хвороби рослин. Під-
хід до рослинництва повинен бути 
професійним і комплексним.

Для поліпшення прилипання і 
підвищення ефективності препара-
ту, рекомендуємо додавати в якості 
прилипача ЛІПОСАМ. Особливо це 
стосується обробки культур з воско-
вим нальотом (цибуля, капуста, тро-
янда та ін).

Комплексна технологія захис-
ту овочевих культур полягає в по-
етапному підході, тобто починаю-
чи з обов'язкової обробки насіння, 
цибулин і бульб, що захищає їх від 
ґрунтової і насіннєвої патогенної 
інфекції. Подальшою операцією є 
замочування коренів розсади пе-
ред посадкою, передпосадковому і 
післяпосадковому поливі розсади 
біофунгіцидом Мікосан-Н. Це по-
кращує приживлюваність розсади і 
підвищує стійкість на ранніх етапах 
росту. Завершує захисні заходи різ-
них видів овочевих культур багато-

разове обприскування препаратом 
Мікосан-В під час вегетації, що під-
вищує стійкість рослин і утворених 
плодів до хвороб, що вражають рос-
лини в період зростання, стимулює 
ріст рослин і плодів.

Результати використання Мікоса-
ну-В показали високий біологічний 
ефект в системі захисту плодово-
ягідних культур, а також винограду 
від хвороб. Встановлено, що обпри-
скування біофунгіцидом Мікосан-В 
на початкових стадіях розвитку хво-
роби з повтором через 20 днів пока-
зало високий захисний ефект препа-
рату від ураження плодів паршею, 
що дозволило підвищити кількість 
і якість продукції. У мережі підроз-
ділів Інституту садівництва, УААН, 
розміщених в різних ґрунтово-кліма-
тичних умовах, отримані переконли-
ві дані щодо захисної дії Мікосану-В 
при розвитку хвороб яблуні і груші, 
а також інших плодових і ягідних 
культур, зокрема, персика, вишні, 
сливи, черешні, смородини, суниці.

М.Г.Трофименко, 
Клуб ОЗ, м. Київ

Рекомендовані фенофази використання Микосану–В
на окремих овочевих культурах

Культура
Проти якого 

об’єкта
Фаза зростання

Очікувані 
результати

Томати

Фітофтороз, рання 
суха і чорна бак-
теріальні плямисто-
сті, септоріоз, гнилі 
плодів 

Бутонізація, цвітіння, форму-
вання 1-ї і 3-ї кисті. У період 
плодоношення з періодичніс-
тю 7 – 10 днів.

Профілактика 
захисних реак-
цій. Підвищен-
ня стійкості 
рослин до 
хвороб, сти-
муляція росту 
рослин. Подов-
ження терміну 
зберігання 
плодів, бульб і 
цибулин. Кіль-
кість обробок 
не регламенто-
вана.

Огірки

Несправжня борош-
ниста роса, антрак-
ноз, бактеріоз, ас-
кохітоз 

Бутонізація -початок цвітіння. 
У  період плодоношення з пе-
ріодичністю 7 -10 днів.

К а р т о -
пля

Різоктоніоз, Фітоф-
тороз, рання суха 
плямистість, сеп-
торіоз, парша бульб 

Через тиждень після повних 
сходів.
У період цвітіння.
Наступні з періодичністю 7 – 10 
днів

Лук
Пероноспороз, голов-
ня, гниль цибулини 

2 – 3 справжніх листків. На-
ступні з періодичністю 7 – 10 
днів.

Столовий 
буряк

Церкоспороз, Перо-
носпороз, Кореневі 
гнилі 

При повних сходах, змикання 
листя в рядках. Наступні з пе-
ріодичністю 7 – 10 днів

Капуста
Слизистий і судин-
ний бактеріози, фу-
заріози, фомоз 

Через два тижні після висадки 
розсади. Наступні з періодич-
ністю 7 – 10 днів
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Краса цього місяця нікого не залишає 

байдужим. Пишне цвітіння маків, пів-
оній та ірисів, аромат центіфольних і 
барвиста піна в'юнких троянд занурю-
ють нас в атмосферу чарівності і спо-
кою. Сині скіпетри дельфініумів гордо 
височіють над кошиками білої ромашки. 
Неможливо пройти повз квіткової гірки, 
не зупинившись, щоб насолодитися аро-
матом ясколки. Такий червень у північ-
ному і середньому регіонах України.

Полив і останній посів
Для хорошого розвитку рослинам 

треба створити сприятливі умови, забез-
печивши їх відповідним мульчуванням 
і поливом, оскільки вже в червні відсут-
ність води може призвести до затримки 
росту рослин, що негативно відіб'ється 
на їх цвітінні. Особливо потребують по-
ливів купальниця, таволга, гладіолу-
си, троянди, жоржини, флокси та ін. 
Загальним правилом є не надто частий, 
але рясний полив, при якому забезпечу-
ється зволоження ґрунту на глибину 20-
25 см. Кращий час для поливу – ранок. 
Протягом дня листя рослин встигне висо-
хнути, і, таким чином, не будуть створені 
сприятливі умови для розвитку патоген-
них грибів. Застосування мульчуючих 
матеріалів (подрібнені гілки, тріска і 
кора, ЕМ-компост) посилить декоратив-
ний ефект і впорається із завданням під-
годівлі і збереження вологи. Мульчувати 
слід тільки вологий ґрунт.

Червень – останній термін посіву од-
норічних квітів. Для продовження пе-
ріоду цвітіння ще висівають рослини з 
швидким розвитком – це резеда, алісум 
однорічний, календула, запашний го-
рошок, матіола. Вони можуть зайняти 
місце викопаних в червні цибулинних 
рослин і заповнити в квітнику порожне-
чі. В якості заміщуючих рослин можна 
висадити розсаду петуній, агератума, 

тагетесу (чорнобривців) та ін. одноріч-
них рослин, погоджуючи їх колірну гам-
му з іншими культурами.

Найбільш популярні дворічники 
(маргаритки, незабудки, братки, 
гвоздики Гренадін і турецька, маль-
ви, наперстянки і дзвіночки) висі-
ваються також в цей період. Мальви і 
гвоздики можна сіяти безпосередньо у 
відкритий ґрунт, інше насіння, через їх 
дрібні розміри, бажано пророщувати в 
ящиках або холодних парниках. Ґрунт з 
висіяним насінням повинен бути легким 
і помірно вологим, а оскільки прямі со-
нячні промені несприятливо впливають 
на молоді сходи, рослинам потрібне при-
тінення. При появі першого справжнього 
листка у сіянців, вирощених в парниках 
або ящиках, слід провести пікірування, 
підібравши для цього похмурий день.

Прийшов час для посіву в розсадник 
квітучих багаторічників: гіпсофіли, яс-
колки, аквілегії, рудбекії, дзвіночка 
карпатського, люпину, гвоздики пер-
ської.

Розмноження багаторічників
У червні поділяють рослини, які вже 

відцвіли і знаходяться в стадії спокою. 
Це примули, армерія звичайна, ай-
стра альпійська. Можна ділити і деякі 
більш пізно квітучі види: флокс, чис-
тець шерстистий, очиток видний. 
Рослини, після поділу і висадки на нове 
місце, потрібно притіняти і часто по-
ливати, стебла перед посадкою слід на-
половину обрізати. Легше переносять 
поділ килимові очитки та інші низькі 
багаторічники: вероніка сива, чебрець, 
молодило. Тоді ж можна розмножува-
ти живцюванням трав'янисті багаторіч-
ники (флокс). Цей метод дає набагато 
більше число рослин, ніж при розмно-
женні поділом, залишаючи маточну рос-
лину недоторканою. Для живцювання 

зрізається приблизно 1/3 від 
загального числа стебел. З ре-
шти частин відростають бічні 
пагони, які зацвітають пізніше. 
В результаті період цвітіння 
всієї рослини продовжується. 
Подібним чином можна роз-
множувати геленіум. Для жив-
цювання зазвичай використо-
вують середню частину стебла, 
відкидаючи ніжні верхівки і 
здерев'янілу нижню частину. 
Живці зрізають з 2 міжвузлями. 
Нижню пару листя видаляють, 

а верхню вкорочують на 1/3 або наполо-
вину. Заглиблення до верхньої пари лис-
тя черешки вкорінюються досить легко 
при підвищеній вологості повітря, яку 
забезпечують, накривши холодний пар-
ник або розсадник плівкою, залишивши 
вентиляцію. На наступний рік рослини 
зацвітають.

Вирощуючи цибулинні рослини, по-
трібно не забувати, що деякі з них слід 
викопувати в червні (тюльпани, кроку-
си, гіацинти). На легких ґрунтах цибу-
линні викопують раніше, ніж на важких. 
Видові тюльпани досить викопувати 1 
раз на 3-4 роки. Обов'язковим є викопу-
вання тюльпанів, які ростуть на важ-
ких або вологих ґрунтах, оскільки вони 
не переносять замокання. Сигналом до 
початку роботи служить пожовтіння і 
вилягання листя. Запізнюватися з ви-
копуванням не варто – це призводить до 
розтріскування і відділення покривної 
луски, що збільшує небезпеку заражен-
ня фузаріозом. Після просушування при 
температурі 25-30°С, цибулини обережно 
укладають в кошики або ящики, закрива-
ючи від сонця, оскільки криюча луска в 
цей період дуже ніжна. Іноді тюльпани 
утворюють опущені цибулини (на досить 
ламкому стеблі), які розташовані нижче 
материнської. Оскільки їх складно ви-
явити і викопати, це часто призводить до 
засмічення ділянки.

Витягнуті з землі гіацинти перші 10 
днів зберігають в приміщенні при 30°С, 
потім 5 тижнів при 25°С, після чого до са-
мої посадки – при 17°С. Крокуси, в прин-
ципі, можна не турбувати кілька років. 
Але вже дуже їх люблять миші. Тому 
бажано давати їм «літній перепочинок», 

Квітучий місяць червень
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викопуючи і просушуючи, а потім ви-
саджуючи в певні терміни в залежності 
від періодів цвітіння (осіннє квітучі ви-
саджують в липні, а квітучі навесні – у 
вересні-жовтні).

Правильна зрізка квітів
Червень – квітучий місяць. Півонії, 

іриси, дельфініуми, наперстянки, ро-
машки і, звичайно, троянди. Хто з нас 
може втриматися і не принести додому 
частинку саду? Значить, поговоримо 
про правильну зрізку. Квітки півонії 
зрізають, як тільки вони починають роз-
пускатися. Небажано зрізати їх з довгим 
стеблом – це стане на заваді розвитку 
рослини і цвітінню в наступному році. 
Квітконіс зрізають з 1-2 листами. Але 
якщо квіти не були зрізані і обсипали-
ся, потрібно ретельно зібрати пелюстки  
для попередження появи сірої цвілі. Не-
обхідно також видалити насіннєві коро-
бочки, щоб не послабляти рослини.

Масово цвітуть іриси. Їх квітконоси 
зрізують ще до повного розпускання бу-
тонів. Листя на рослині залишають, щоб 
не зменшувати асиміляційну поверхню, 
що може негативно позначитися на їх 

цвітінні в наступному році. Для зрізання 
підходять, в основному, великоквіткові 
сорти, які можуть служити прикрасою 
протягом тижня і довше. Важливо вида-
ляти зів'ялі квіти з суцвіть, залишених 
рости на ділянці. Не зрізані вчасно квіти 
легко поглинають вологу і, прилипаючи 
до сусідніх бутонів, заважають їх пра-
вильному розвитку. Після закінчення 
цвітіння необхідно зрізати всі квітконо-
си. Цвітіння ірисів досить розтягнуте. 
Низькорослі сорти ірисів (висотою 15 см) 
зацвітають в першій половині травня, 
середньорослі (60 см) – в кінці травня, а 
високорослі (вище 70 см) цвітуть у пер-
шій половині червня.

Дуже важливо вчасно розділити і 
пересадити бородаті іриси. 
Оптимальний термін ділення 
– відразу після цвітіння. Піз-
ніше у ірисів починають фор-
муватися нові коріння під мо-
лодими листяними розетками. 
При запізненні з розподілом 
порушується функціонування 
цих корінців, і цвітіння у пере-
саджених кореневищ  наступ-
ного року не буде. Для поділу 
вибирають добре розвинені ек-
земпляри, починаючи з 4-річ-
ного віку. Для посадки вибира-
ють здорові молоді частини кореневища 
з 1-2 вічками-бруньками, які відрізають 
гострим ножем від старої частини. Зрізи 
обробляють деревною золою, зеленкою 
або змащують «Мікосаном» і підсушу-
ють. Листя у ділянок обрізають до висо-
ти 10-15 см, що перешкоджає старінню 
кореневища і сприяє кращому прижи-
ванню. Через день-два ділянки можна 
висаджувати на постійне місце. Корене-
ві ділянки висаджують на ту ж глибину, 
що і маточна рослина, висаджуючи го-
ризонтально. Подальший догляд поля-
гає в поливі і видаленні бур'янів.

Не можна пройти байдуже повз 
квітучих скіпетрів дельфініуму 
багаторічного. У квітнику – це 
квіти далекого плану. Холодна 
блакитна, синя і фіолетова гама 
пелюсток дозволяє поглибити 
перспективу вашого саду. Якщо 
після червневого цвітіння не за-
пізнитися зі зрізанням квітконосу 
і не допустити дозрівання насін-
ня, то в серпні можна спостері-
гати друге цвітіння, хоча і не на-
стільки рясне.

Ну і, звичайно, червневе цвітіння 
троянд. Аромат ностальгічних видів, 
густе мереживо плетистих рамбле-
рів як би переносять нас у інший світ, 
зовсім відмінний від міської суєти. 
Справжні плетисті троянди – рамбле-
ри, цвітуть однократно, але виключ-
но рясно. А ось високорослим клайм-
берам, що,  як правило, підмерзають 
взимку в умовах середньої і північної 
України, не варто дозволяти цвісти на 
початку літа. Видаляючи бутони, ми 
стимулюємо інтенсивний ріст пагонів, 
що дуже важливо для їх подальшого 
цвітіння, яке в цьому випадку настає з 
другої половини літа.

Не забувайте прибирати зів'ялі кві-

ти. Крім того, що вони псують зовніш-
ній вигляд куща, затримується по-
дальше утворення бутонів. Звичайно, 
хочеться зрізати троянди і для букета. 
Великоквіткові троянди прекрасні на 
довгому стеблі. З іншого боку, від чис-
ла залишеного на кущі листя залежить 
подальше зростання і його повторне 
цвітіння. Компромісним рішенням є 
зрізка одних квітів на дуже коротких 
стеблах, інших – на довших. Квіти на 
слабких пагонах зрізають з 1-2 добре 
сформованими листочками, в той час 
як квіти на сильних пагонах можна зрі-
зати з більш довгим стеблом, при цьо-
му потрібно завжди залишати 2 добре 
розвинених листа на кущі.

Квітучі рослини – прекрасна їжа для 
шкідників. Профілактичне обприску-
вання для боротьби з ними та з грибко-
вими хворобами необхідно проводити 
з використанням препаратів Актофіт, 
Бітоксибацилін, Лепідоцид, Гаупсин, 
Планріз, Триходермін, Пентафаг, Міко-
сан та ін.  Удачі вам в червні!

Ольга Пилипівна Мельник,
дизайнер-практик, Клуб ОЗ, м. Київ

Квітучий місяць червень
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Виростити суницю садову, щоріч-
но отримуючи високі врожаї, – ціле 
мистецтво. Поступово акумулюючи 
власний досвід, ми створюємо цілком 
конкретну технологію культивуван-
ня, засновану на врахуванні індивіду-
альних особливостей ділянки. Нижче 
наведені докладні рекомендації, що 
увібрали основні принципи органіч-
ного землеробства та елементи мого 
власного досвіду.

Підготовка ділянки.
Суниця світлолюбна: при велико-

му затіненні квіткові бруньки погано 
закладаються, спостерігається слабке 
плодоношення. Як багаторічна куль-
тура з невеликим виносом поживних 
речовин, суниця мало вимоглива до 
родючості ґрунту і не потребує вели-
кої кількості добрив. Але володіючи 
неглибокою кореневою системою, 
вона чутлива до водно-фізичних влас-
тивостей ґрунту (рихлість, вологоєм-
кість) і вимоглива до вологи.

Перед посадкою суниці ґрунтовий 
горизонт слід ретельно очистити від 
кореневищ багаторічних бур'янів. 
Попередня заправка органічними до-
бривами потрібна лише за умови ма-
лородючого безструктурного ґрунту. 
Вносять 12-15 кг добре перепрілого 
гною або компосту на 1м2. Заклада-
ють в поверхневий шар (10-15 см). 
Таку підготовку краще робити під по-
передню культуру, бажано під сиде-
рати. При посадці суниці безпосеред-
ньо після внесення добрив (особливо 
свіжих) відсоток приживлюваності 

саджанців значно знижується: вели-
ка кількість мінеральних сполук біо-
генних речовин в добривах підвищує 
концентрацію ґрунтового розчину, в 
результаті погіршується доступність 
ґрунтової вологи. Кращим варіантом 
буде розбити ділянку на вузькі гряди 
з доріжками, що усувають ущільнен-
ня ґрунту в прикореневій зоні, так 
зберігається пухкий структурний 
горизонт. Ширина доріжок і гряд ви-
значається кожним садівником інди-
відуально. Для попередження стом-
люючої боротьби з бур'янами доріжки 
можна щільно вкрити товстим шаром 
органіки або засадити травою.

Час і методика посадки саджан-
ців.

При закладці плантацій суниці в 
Україні традиційно використовують 
свіжовикопану розсаду, яка виса-
джується або восени (кінець серпня 
– вересень), або навесні (квітень-тра-
вень). Найбільш оптимальним варі-
антом, з моєї точки зору, є весняна 
посадка, оскільки рослини, посадже-
ні восени, іноді вимерзають, не встиг-
нувши вкоренитися на новому місці. 
Восени саджанці витрачають багато 
енергії на утворення нової кореневої 
системи, що послаблює утворення ге-
неративних бруньок, значно знижую-
чи врожай наступного року. Навесні 
добре розвинений посадковий матері-
ал з великою кількістю генеративних 
бруньок пересідає на гряду з грудкою 
ґрунту, що містить практично всю 
кореневу систему. Це в значній мірі 

виключає стрес при пересадці і визна-
чає рясний урожай поточного року. 
Максимальний ефект дають підро-
щені саджанці. Їх отримують при пе-
ресадці перших вкорінених розеток 
(червень-липень) на ділянку з висо-
ким агрофоном (можна відразу на 
гряду). Кілька разів за сезон видаля-
ють вуса, що дає можливість утвори-
ти багато генеративних бруньок (4-7) 
в осінній період. Урожайність таких 
рослин в рік посадки при дотриманні 
технології досягає 180-200 кг/сотку.

На грядках формують поздовжні 
балки і горбки. На останні здійсню-
ють посадку саджанців суниці, стежа-
чи за тим, щоб точка росту куща пере-
бувала на рівні ґрунту. Розсада, яка 
при легкому посмикування залиша-
ється в землі, посаджена правильно. 
Відстань між рослинами зазвичай 25-
30 см, між рядами – 35-50 см (іноді ці 
значення коливаються в більш широ-
ких межах для окремих сортів). При 
такій схемі забезпечується нормаль-
на вентиляція і освітленість посадок, 
що знижує ризик прояву грибних за-
хворювань. Змикання рослин у рядах 
і досить широкі міжряддя сприяють 
підвищенню врожайності і виходу 
великих ягід (див. книгу «Нова сис-
тема землеробства» І.Є.Овсинського). 
Найбільш оптимальним способом 
буде розсипати компост рівномірним 
шаром (5-10 см) по дну міжряддя і, 
не давши йому висохнути, завалити 
мульчею. Найзручніше працювати 
з соломою злаків. Однак викорис-
товувати бажано вже прілу солому, 
оскільки процес ферментації целюло-
зи здійснюється мікроорганізмами, 
що споживають також азот з ґрунту. 
І за умови первісного його нестачі в 
складі ґрунту мульчування матері-
алами з високим вмістом вуглецю 
може викликати негативний ефект, 
виражений в загальмованому зрос-
танні саджанців. Для прискорення 
підготовки такого роду мульчі до ви-
користання її обробляють добривами 
з високим вмістом азоту (розчином 
коров'яку, курячого посліду і т.п.).

Післяпосадкові заходи.
Отже, основні роботи виконані. 

Якщо укладання мульчі проведене 
якісно, то про бур'яни можна забути 
мінімум на сезон. У разі появи – підрі-
зати чим-небудь і накрити більш тов-

Мистецтво вирощування
суниці садової
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стим шаром. Поливати навіть в умо-
вах літньої спеки доведеться лише раз 
на тиждень. В результаті всіх вищев-
казаних заходів створюється прекрас-
не середовище для життєдіяльності 
і розмноження корисних макро– і мі-
кроорганізмів: наявність великих ре-
зервів органічної речовини (компосту 
і соломи), стабільно високий рівень 
вологості і оптимальний темпера-
турний режим з низькою амплітудою 
коливань під мульчею. Такі умови 
забезпечать високу результативність 
від застосування ефективних мікро-
організмів. Я використовую препарат 
БАЙКАЛ ЕМ-1. Розчин ЕМ-екстракту 
– найбільш економічно вигідний спо-
сіб внесення ЕМ. Найбільш важливі 
періоди проведення цього заходу: на 
початку вегетації і відразу після зби-
рання врожаю. Полив (можна заміни-
ти рясним обприскуванням) в першо-
му випадку сприяє якнайшвидшому 
приживанню рослин і формуванню 
потужного листового апарату, який 
забезпечить інтенсивний фотосинтез 
і рясний урожай. Досить 4-5 поливів 
(обприскувань). Період після плодо-
ношення – найбільш критичний в 
життєвому циклі суниці: формується 
новий лист і вуса, закладаються квіт-
кові бруньки під урожай наступного 
року. Необхідно провести серію пері-
одичних поливів (обприскувань) роз-
чином ЕМ-екстракту. Ще краще поєд-
нати ЕМ в бакову суміш з будь-яким 
рідким органічним добривом.

Одна з умов отримання рясного 
врожаю суниці – видалення вусів. 
Це дозволяє саджанцям набрати до-
статній потенціал для диференціації 

генеративних бруньок. До 
того ж на плантації вже 
сформовані ряди і нові 
рослини не потрібні. Тов-
стий шар мульчі перешко-
джає укоріненню вусів до-
сить тривалий час.

За багато років вирощу-
вання не спостерігав спа-
лахів чисельності шкід-
ників, масових проявів 
різного роду захворювань. 
Спеціальних обробок пес-
тицидами не проводжу, 
обмежуюся агротехнічни-
ми методами і застосуван-
ням ЕМ-технології.

Сортове різноманіт-
тя.

На сьогодні існує безліч хороших, 
високоврожайних сортів суниці. Але 
свій потенціал вони здатні реалізо-
вувати лише в певних умовах. Для 
нашої зони важливо підібрати сорти, 
більш стійкі до посухи. Та й ступінь 
морозостійкості – чинник важливий. 
Відмінні результати на моїй ділянці 
показали сорти Ольвія, Кент, Москов-
ська ювілейна, Марлейт.

Ольвія – надранній сорт україн-
ської селекції. Перші ягоди достига-
ють близько 15 травня в умовах від-
критого ґрунту. Достигання дружнє. 
Найвища врожайність рослин (до 1,5 
кг ягід з куща) і крупноплідність (до 
60 г) викликають захват у кожного, 
хто побачив ділянку: під час дозрі-
вання вона стає суцільно червоною 
від великої кількості ягід, за якими 
часом не помічаєш зелене листя. Від-
мінні смакові якості, високі морозо– і 

засухостійкість, стійкість до хвороб 
дозволяють назвати Ольвію одним з 
кращих сортів суниці.

Ранньо-середній сорт Кент дуже 
зимостійкий і урожайний. Ягоди з 
високою щільністю, округло-конічні, 
при дозріванні темно-червоні (май-
же чорні), мають дивовижний наси-
чений смак. М'якоть дуже темна, з 
барвником-соком (як у вишні). Збері-
гаються до 10 днів без втрати якостей. 
Відмінна транспортабельність. Один 
з кращих сортів для переробки.

Московська ювілейна – сорт се-
реднього терміну дозрівання. Відріз-
няється дуже великими щільними 
ягодами (до 110 г) округло-плоскої 
форми, що володіють сильним арома-
том і приємним кисло-солодким сма-
ком. Сорт слабо вражається хвороба-
ми, має високу транспортабельність.

Пізньостиглий сорт Марлейт за-
микає конвеєр надходження суниці з 
моєї ділянки. Це один з кращих сортів 
США, що дає дохід нарівні з суперран-
німи сортами. Має стабільно високу 
врожайність. Ягоди розміру більше 
середнього, з хорошим смаком і аро-
матом, темно-червоні, щільні. 

Продовжити споживання суниці 
майже до морозів можна при посадці 
сортів нейтрального дня. Їх особли-
вість – здатність формувати зачатки 
квіток незалежно від тривалості світ-
лового дня, безперервно рости і пло-
доносити протягом всього року. Але 
ця тема вимагає окремої статті.

Сергій Плющ, 
член Клубу ОЗ, м. Херсон

Правильно
«Сердечко» на рівні ґрунту

    Неправильно    
 «Сердечко» заглиблене             «Сердечко» високо
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У Природі випадковостей не буває. 
Напевно, саме тому і народилися в од-
ному (1931-му) році Олександр Степано-
вич Папсуєв і Розівська державна до-
слідна сільськогосподарська станція. 
Народилися в 10 кілометрах один від 
одного серед буйства Таврійських сте-
пів, на межі Запорізької та Донецької 
областей.

Рід Папсуєвих відомий був в Курсь- 
кій губернії здавна. Вирізнявся він 
працьовитістю, а тому був заможним. 
Колись їх предки розбили там ділянки, 
засіяли їх хлібом. З хліба і жили. Зго-
дом земля виснажилася і вже не давала 
того, що раніше. Вирішили переїжджа-
ти. Зупинилися в Темрюці – досить 
великому на той час поселенні. Довго 
їздили, придивлялися, поки на одному 
пагорбі не завмерли в захваті – так ось 
же воно!

Відпочивати після важкого переїзду 
не було коли – везли з собою саджан-
ці, ніжно закутані в кожухи. Розбили 
сад на 60 сотках: яблуні, груші, сливи, 
абрикоси, вишні, навіть персики. По-
тім освоїли ще соток 50, все ніяк не міг 
натішитися дід, відчуваючи, як земля 
розпадається у нього прямо в руках. І 
поклали вони зерно в таку повну життя 
землю. Через 2 роки хутір Папсуєвих не-
можливо було впізнати.

Дід Іван голос землі чув і синові Вані-
фатію всі тонкощі передав. Той все ба-
чив, все знав і робив краще всіх в окрузі, 
господарство тримав зразково. На Сте-
пані Папсуєві древній селянський рід 
раптом переламався, почав розшаро-
вуватися і розповзатися, відходити 

від землі все далі і далі. У містах було 
простіше – там давно пролетарі нічого 
не мали, а ось на селі новій владі дове-
лося ламати міцних чоловіків. Будинок 
осиротів. В саду стали засихати перші 
дерева, але наперекір всьому плодоно-
сили ще більше півстоліття, двічі ряту-
ючи весь рід Папсуєвих від голоду.

У цьому саду Олександр і виріс. 
Санька страшно любив, коли вони в 
саду збиралися на обрізку. Від дерева 
до дерева бродив, щеплення розглядав,  
дивувався. Все ж без цвяха і дроту: кору 
надрізали, акуратно розсунули, потім 
гілочку вставили і корою ж обернули, 
глиною замазали – і через місяць-два 
вона вже приростає. Тільки по плодам і 
можна помітити, що це – прищеплений, 
а це – первородний.

Коли в 40-му році Сашка пішов в 
перший клас, доля підкинула йому 
завдання. У вересні 41-го, як тільки 
почалися заняття, село окупували. 
Старшокласників відразу розпусти-
ли по домівках, а початкову школу 
залишили. Перед закінченням школи 
Олександру знову дісталося. Якось пі-
сля дощу заснув він з книжкою в саду 
і застудив легені. Майже півроку про-
хворів. Але школу все ж закінчив разом 
з усіма, до того ж успішно. Потім вирі-
шив подавати документи в Харківський 
сільськогосподарський інститут ім.  
В.Докучаєва. Виробничу практику 
Олександр Папсуєв проходив на Си-
нельниківській дослідній станції 
в Дніпропетровській області. Там і 
зустрів свою половинку – Любов Авер-
ченко.

Після закінчення інституту 
Олександр приїхав працювати на 
Синельниківську станцію вже тех-
ніком в лабораторію бобових куль-
тур, але дуже швидко бобові на-
бридли Папсуєву. І тут Олександру 
доля подарувала цікаву зустріч. На 
одному з семінарів у Всесоюзному 
інституті кукурудзи в Дніпропе-
тровську він познайомився з дирек-
тором Розівської дослідної станції 
Іваном Яковичем Феданом, і той по-
кликав його до себе на роботу.

Олександр давно збирався пе-
ребратися ближче до будинку, 
оскільки лікарі рекомендували 
йому клімат сухіше. Так і опинив-
ся Олександр Степанович в Розівці 
– майже на батьківщині, з коханою 

дружиною і при улюбленій справі. 
Протягом 20 років Папсуєв працю-
вав над виведенням нових сортів ку-
курудзи, але вона обдурила всі його 
надії. Радянський народ, замість 
обіцяного достатку, давився в 1963-
1964 роках кукурудзяно-гороховою 
сумішшю, іменованою «хрущовсь-
ким хлібом».

Для Папсуєва всенародний фарс 
обернувся ще й особистою трагедією: 
чи не вперше його цинічно і відверто 
підставили люди, яким він довіряв. 
Скуштувавши всю гіркоту потрясін-
ня, Олександр спалив величезний 
пласт свого життя і надії на визнан-
ня. Без тіні сумніву він спалив готову 
кандидатську дисертацію і остаточ-
но замкнувся в собі.

Навесні 1977 року Олександр Сте-
панович по переводу пішов працюва-
ти завідувачем на Розівську сортови-
пробну ділянку. Тут він міг закінчити 
всі свої досліди, чітко визначити свої 
пріоритети – соняшник і озима пше-
ниця – поліпшити перший і створити 
унікальний другий сорт. Залишалася 
чиста канцелярщина – все це узако-
нити, отримати патент і занести сор-
ти до Реєстру сортів рослин України.

Саме тут доля підготувала йому 
новий крутий поворот: начальни-
ка Запорізької обласної насіннєвої 
інспекції витіснили на пенсію, а 
новий керівник завалив Папсуєва 
господарською роботою. Селекція 
його не цікавила – головне, щоб стро-
го за графіком виконувався план 
обов'язкового сортовипробування. За 

Житниця

Селекціонер Олександр 
Степанович Папсуєв
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С и д Е раТ и  В  к Л у б І  о з
порадою дружини в 1991 році Олек-
сандр Степанович пішов на пенсію, 
передавши все господарство в ідеаль-
ному стані.

Але справа не пускала його на спо-
кій, і Папсуєв змушений був піти на 
уклін до керівництва Розівської до-
слідної станції. Він знав, що нічим 
хорошим це не закінчиться, але ді-
ватися йому було нікуди. Тим біль-
ше, що на виході у нього була ціла 
палітра сортів озимої пшениці. Нові 
були ще нестійкими, розпадалися, 
і необхідно було їх чітко розділити, 
закріпивши основні чесноти. Для  
цього потрібно кілька ділянок землі 
і дотримання елементарних основ аг-
ротехніки. На жебрацьку пенсію в 79 
рублів зробити цього не можна було.

Чітко простежуючи свої власні 
перспективи, на станції йому виділи-
ли кілька смужок землі на дослідних 
ділянках, натякаючи, що треба вклю-
чати в співавтори тих, хто допоможе 
йому узаконити сорти. Олександр 
Степанович розумів, що час йде, а 
його мрія подарувати людям хліб  не 
реалізована, тому і погодився на умо-
ви, які йому поставили.

Природа винагородила його в 1997 
році. Його сорти дали приголомшли-
вий, небачений урожай в середньому 
або навіть швидше несприятливому 
для зернових році! Але його праця-
ми без докорів сумління скористали-
ся інші. До того ж вони не упускали 
можливості принизити Олександра 
Степановича. Незважаючи ні на що, 
в 1999-му році він висіяв всі свої сор-
ти. Але на початку наступного року 
чітко зрозумів, що зібрати результа-
ти праць всього свого життя він вже 
не зможе.

12 лютого 2000 року серце Олексан-
дра Папсуєва зупинилося.

Хочеться, щоб наше поколін-
ня вчилося у гідних людей нашого 
народу і знало історію наших по-
колінь, переймаючи у них досвід, 
мужність, прагнення до життя 
для реалізації свого призначення.

матеріали взяті
з книги В.Ф.Єременко

«Житниця Папсуєва» і
бесіди з головою Асоціації

«АГРОС» В.А.Назаренко
Р.S. Запитуйте тритикалє Пап-

суевське (житницю) в Клубі ОЗ.

З 1963р. Олексaндром Степано-
вичем Пaпсуєвим на Розівській до-
слідній станції (Запорізька обл.) про-
водилися роботи зі створення одного 
з видів тритикале – результат схрещу-
вання пшениці і жита. Схрещування 
було потрійним, з введенням дикого 
злаку елімус, проводилося «діді-
вським» методом, проведенням пе-
рехресного запилення з подальшим 
відбором. У 1994 р, вже після відхо-
ду на пенсію, йому вдалося виявити 
скошену в молочно-восковій сти-
глості рослину, з якої він зібрав 250г 
насіння. Це був сорт «Розівська-5", а 
потім озиме тритикале «Розівська-6". 
Житниця-новий вид злаку, має висо-
ку сортову стійкість. Дуже невибагли-
ва, високоврожайна.

Володіючи відмінними харчовими 
якостями, культура виявилася напро-
чуд життєздатною. Прекрасна моро-
зостійкість дозволяє використовувати 
тритикале Папсуєва, як озиму культу-
ру, навіть в суворих умовах Казахста-
ну. Рослина має дуже високий ступінь 
кущіння (31), дуже потужну кореневу 

систему і дає велику кількість біо-
маси. Урожайність житниці в умовах 
Запорізької області досягає 133 ц / га 
при високій якості зерна: білок-за 14, 
клейковина перевищує 30%. Зерно не 
містить секаліни, характерні для три-
тикале житні білки.

На наш погляд, житниця має та-
кож величезну цінність в якості 
сидeральної культури, яку можна за-
стосовувати для рекультивації зе-
мель. З огляду на швидке зростання 
і потужне кущіння, вона пригнічує 
бур'янисту рослинність. Після виро-
щування тритикале зникає навіть амб-
розія. Залишаючи на полі величезну 
кількість органічної речовини, струк-
туруючи ґрунт своєю потужною ко-
реневою системою (коріння до 2м), 
житниця прекрасно грає роль рекуль-
тиватора-відновника земель.

При посадці навесні ця озима 
культура не яровизується, не дає ко-
лоса і, відповідно, врожаю зерна, 
використовується, як сидерат,  для 
поліпшення родючості ґрунту і при-
гнічення бур'янів в городі.

Олександр Степанович Пап-
суєв вивів житницю, схрестивши 
пшеницю, жито і дикий рис – елі-
мус.

Основна перевага житниці (вона 
ж тритикале Папсуєва) з точки 
зору науки – в ній, на відміну від 
усіх існуючих сортів тритикале, 
повністю відсутні житні білки се-
каліни.

Не знаю, що таке секаліни, але 
для "пересiчного городника" цін-
ність житниці – це її невибагли-
вість, життєстійкість, велика кіль-
кість біомаси або соломи, великий 
колос, висока якість зерна.

Повертаючись до горобців – 
спостереження Сергія Демченка: 
чомусь вони житницю не чіпа-
ють. Чи то колосся житниці їм "не 
по зубам", чи то "секалінів" їм не 
вистачає. А може, їм просто смак 
житниці не подобається.

Але смак і поживні властивос-
ті житниці високо оцінили члени 
Клубу.

До речі, курочки Сергія – теж. Він 
надав можливість курочкам самим 
"обмолочувати" житницю, просто 

підвішуючи снопики колоссям 
вниз.

Я знайшов ще й таку інформа-
цію про житницю: Насіння контр-
абандою вивозиться з України, не-
легально вирощується в 11 країнах.

На жаль, сам Папсуєв не до-
жив до тріумфу свого дітища. Але 
"пам'ятники нерукотворні" – нехай 
і контрабандні – в 11 країнах – гідне 
досягнення "справи всього життя".

Завдяки Сергію Першину із За-
порізького Клубу ОЗ житниця те-
пер колоситься на городах "наших 
людей" всюди, де є Клуб ОЗ.

Перевірено – на Чернігівщині 
житниця відмінно росте.

До речі, культура озима, сіяти 
треба у вересні. Помічено, що при-
гнічує пирій, а в Інтернеті зустрі-
чається інформація, що під впли-
вом житниці зникає амброзія.

Можна посіяти і навесні, але 
тоді отримаєте чисто сидератний 
ефект (хоча і дуже потужний) – але 
зерно отримати (напр., до насіннє-
вого фонду) не вдасться.

В'ячеслав Грисюк,
«Дневник Ленивого Огородника»
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Є така приказка: «Огорожа – 
це стан душі господаря!».

З давніх часів люди позна-
чали територію своїх володінь 
парканом, перелазом, живо-
плотом, квітами або просто за-
лишали вільний простір. У бу-
динках не ставили замки: була 
ручка, яка фіксувала двері в за-
критому положенні, а на порозі 
стояв віник, який повідомляв 
про наявність господаря будин-
ку. Якщо віник перевернутий 
догори ногами – нікого в будин-
ку немає.

З розвитком цивілізації і 
накопиченням людьми мате-
ріальних багатств – двері і ві-
кна стали удосконалюватися, 
з'явилися решітки, сигналіза-
ції, броньовані двері, а замість 
дверної ручки і символічного віни-

ка – десятки замків, сенсо-
рів, сигналізації і камери 
спостереження. Відповід-
но, і кількість крадіжок 
і пограбувань невпинно 
зростає.

А огорожі, які відобража-
ли б стан душі господаря, 
перетворилися в бетонні 
або металеві стіни висотою 
в кілька метрів. Сусіди ста-
ли менше спілкуватися, 
гостювати один в одного і все біль-
ше занурюватися до віртуального 
світу інформаційних технологій.

Безперечним є те, що найдоско-
налішою огорожею є живопліт з ку-
щів і дерев, який завжди радує око, 
дарує безліч ароматів і потребує 
мінімальних фінансових витратах і 
фізичних зусиль.

Однак, якщо потрібно терміново 

обгородити сад-город від домашніх 
тварин або просто красиво розділи-

ти двір на діляночки – тин 
в цій справі незамінний! 
Його недоліки – недовго-
вічність (все залежить від 
діаметра лози) і незначна 
міцність (в порівнянні з 
іншими огородженнями).

Зате переваг значно 
більше:

• екологічно чиста ого-

рожа – після втрати 
належного вигляду 
можна спалити в печі 
або використати для 
мульчі;

• не потрібні фінан-
сові витрати – не треба 
купувати матеріали, їх 
обробляти, купувати 
інструменти та фарби;

• ідеально вписується в біль-
шість ландшафтів;

• дає людині можливість фанта-
зувати і творити.

Потрібні тільки верболози непо-
далік, час і бажання ...

При перших моїх спробах сплес-
ти (побудувати) такий «шедевр» 
дуже допоміг секатор «Богатир» – 
спростив заготовку матеріалу і при-
скорив мою роботу. На відміну від 
пилки і сокири він залишає більш 

чіткі зрізи і прискорює ро-
боту. Хорошим ножем теж 
можна користуватися, але 
тільки працюючи з лозою 
маленького діаметру.

Дуже хочу, щоб все було, 
як колись!

Удачі вам!
Юрій Томілець

Клуб ОЗ, смт Козелець
P.S. Секатор «Богатир» 

можна знайти в Клубі ОЗ.

Огорожа – стан душі
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Моя розповідь, власне, піде про су-
шарку.

Почну з самого початку. Нашу сушар-
ку Ізідрі ми придбали ще в 2007 році. Але 
тоді ми ще жили в Макіївці і сушили все, 
що могли по дачно-міському: полуницю, 
банани, яблука. У 2008 році ми вже жили 
на землі, в селі, і тут для нашої сушарки 
почалося нове життя...! З тих пір на ній 
іноді без зупинки сушаться: гриби, тра-
ви, прянощі, овочі, ягоди і фрукти.

Дуже подобається мені сушити в 
сушарці трави. Ми сушимо: ромашку, 
м'яту, шавлію, чебрець, квіти бузини, 
липи, листя суниці, подорожника, мати-
й-мачухи, шипшини і чайної троянди і 
ще багато-багато всього корисного. Все 
складно і описати. Важливо, що квіти і 
трави зберігають при сушінні свій аро-
мат і колір.

В обов'язковому порядку сушу зелень 
петрушки і кропу, потім подрібнюю сві-
жовисушені гілочки і в такому вигляді 
зберігаю і використовую. При звичайно-
му сушінні кріп і петрушка втрачають 
колір і аромат. Одна моя добра знайо-
ма придбала і собі сушарку Ізідрі після 
того, як я пригостила її своєю сушеної 
петрушкою. Настільки вразила її різни-
ця в результатах сушки.

В одному з листів я вже розповідала, 
як я готую перші страви – там замість 
піджарок просто використовую сушені 
перець, цибулю і моркву, селеру і, якщо 
потрібно, томати. Супи та борщі вихо-
дять наваристими, легко і швидко готу-
ються, зберігаючи максимум корисного. 
Моркву я заготовлюю з осені, коли почи-

наю викопувати її на зберігання. Дрібну 
відкладаю, мию, подрібнюю в блендері 
(можна терти на тертці), і сушу. Також 
сушу моркву на початку весни, коли 
вона вже починає псуватися в підвалі: 
перебираю, злегка зіпсовану обрізаю і 
сушу. Користуюся до нового врожаю і 
навіть довше.

Цибуля сушиться в два етапи: пер-
шою сушу цибулю-порей – восени при 
викопуванні. Вона в мене майже вся йде 
на сушку (дуже вже вона солодка і аро-
матна в будь-якій страві!), а наприкінці 
зими – на початку весни сушу ріпчасту 
цибулю, яка (за моїми відчуттями) може 
до пізньої весни-початку літа не долежа-
ти. Дрібно її ріжу і сушу.

В обов'язковому порядку сушимо про-
тягом усього літа томати та перці (мій 
молодший син перці свіжі їсти відмов-
ляється, а ось сушені – його улюблені 
ласощі!). Їх можна не тільки використо-
вувати для приготування різних страв, а 
й просто їсти!

Селеру сушу також при викопуванні. 
Очищаю, подрібнюю в блен-
дері – і на сушку!

Протягом всього літа су-
шимо: полуницю (вона у нас 
нейтрального дня і плодо-
носить з середини травня і 
до самих морозів), яблука, 
сливи, абрикоси, груші, смо-
родину, вишні і виноград. 
Всю цю сушену смакоту з ве-
личезним задоволенням всю 
осінь, зиму і весну підгриза-
ють наші синочки – кращих 

ласощів і придумати складно. Від полу-
ничної та абрикосової пастили вони про-
сто в захваті! А ще дуже зручно брати з 
собою сушку в дорогу – і ситно, і руки (і 
сидіння в транспорті) чисті, і діти задо-
волені такою перекускою.

Взимку настає черга різних сироїдних 
коржів – з пророщених злаків, насіння 
(насіння соняшнику, льону, амаранту, 
кунжуту та ін.), зелені, з цибулею, су-
шеними томатами або солодкі, з медом. 
Смачно, корисно і просто!

Зберігаю я сушку в скляних банках 
під кришками ВАКС. Сушка прекрасно 
зберігається навіть кілька років (в нас є 
банка сушених яблук, що «кочує» з року 
в рік, – їй вже 3 роки, і яблука чудово збе-
регли свій аромат і смак). Причому, дея-
кі кришки ВАКС вже більше 7 років слу-
жать нам вірою і правдою! А для того, 
щоб кожного разу не відкачувати пові-
тря з великих банок з сушінням, я для 
щоденного використання застосовую 
невеликі (пів літрові або літрові) банки 
під звичайні кришки, а решту зберігаю 
під ВАКСом.

В нас сушарка Ізідрі Snackmaker. Нам 
її цілком вистачає. Правда, за цей час 
ми докупили ще 10 лотків. Всього у нас 
15 лотків (це максимальна кількість для 
Snackmaker).

Ось такий у мене є незамінний і надій-
ний помічник, який інколи працює ціло-
добово безперервно. Без якісної сушарки 
так зберегти трави, овочі і фрукти було 
б просто неможливо. Адже важливо не 
тільки виростити, але ще й правильно 
зберегти вирощений з такою любов'ю і 
турботою врожай!

Дякую винахідникам і Клубу Орга-
нічного Землеробства за такого чудесно-
го помічника!

Будьте здорові!
Оксана Зайцева,

с.Новопетрівське, Донецька область

Незамінний
   помічник
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та в регіонах:
Артемівськ ...... (066) 233-04-38
Біла Церква ...... (04563) 324-51
Бердичів .......... (067) 410-01-23
Бородянка ....... (067) 924-84-59
Боярка .............. (067) 378-07-49
Бровари ............ (067) 680-06-07
Вінниця ............ (097) 953-32-71
Вишгород ........ (098) 855-93-33
Дніпродзержинськ (095) 397-13-52
Єнакієве ........... (050) 603-85-38
Запоріжжя ....... (095) 061-58-84
Ірпінь................ (067) 549-54-16
Канів ................. (096) 441-04-53
Костянтинівка ... (050) 904-66-12
Красний Лиман.. (066) 979-94-90
Літин ................ (097) 361-37-97
Лубни ............... (066) 269-62-71
Луганськ .......... (095) 455-19-81
Львів ................. (032) 243-02-00
Макіївка .......... (050) 760-17-71
Маріуполь ....... (097) 577-65-34
Ніжин ............... (096) 081-46-61
Одеса ................ (048) 702-33-89
Орджонікідзе .. (096) 973-62-48
Оренбург .......... (905) 819-34-49
Полтава ............ (097) 915-54-68
Прилуки ........... (099) 421-79-99
Рівне ................. (096) 221-59-65
Свердловськ .... (099) 742-20-00

Слов'янськ ....... (095) 252-67-77
Ставище ........... (097) 917-83-46
Суми  ................ (066) 344-16-56
Тетіїв ................ (067) 392-62-38
Умань ............... (098) 649-98-60
Фастів ............... (098) 764-51-98
Хмельницький (097) 870-34-76
Харків ............... (050) 577-93-97
Черкаси ............ (067) 369-73-02
Чоповичі .......... (096) 327-42-27
Ясинувата ........ (050) 837-31-40

КИЇВ:
Академмістечко (044) 221-20-75
Борщагівка...... (044) 228-01-25
Васильківська (044) 362-32-09
Героїв Дніпра.. (044) 353-76-22
Голосіївська .... (044) 228-38-15
Дарниця (зал.) (044) 353-00-43
Лук'янівська ... (044) 221-70-92
Мінська ............ (099) 249-05-35
Осокорки ......... (044) 229-87-22
Пл.Перемоги ... (044) 484-54-80
Пл.Шевченко .. (067) 914-54-71
Русанівка ......... (044) 221-70-93
Святошино ...... (044) 332-21-60
Севастопольска . (099) 249-05-52
Славутич ......... (044) 383-84-94
Троєщина......... (044) 222-81-91
Чернігівська ... (099) 249-05-73

Координати розповсюджувачів
газети «до Землі з любов'ю!»
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1 Пт ` 26 1 Пн a 28 1 Чт c � 30/1

2 Сб ` 27 2 Вт b 29 2 Пт c 2

3 Вс a 28 3 Ср b � 1/2 3 Сб d 3

4 Пн a � 29/1 4 Чт c 3 4 Вс d 4

5 Вт b 2 5 Пт c 4 5 Пн e 5

6 Ср b 3 6 Сб d 5 6 Вт e 6

7 Чт b 4 7 Вс d 6 7 Ср e 7

8 Пт c 5 8 Пн d 7 8 Чт f 8

9 Сб c 6 9 Вт e 8 9 Пт f � 9

10 Вс d 7 10 Ср e � 9 10 Сб g 10

11 Пн d 8 11 Чт f 10 11 Вс g 11

12 Вт d � 9 12 Пт f 11 12 Пн g 12

13 Ср e 10 13 Сб f 12 13 Вт h 13

14 Чт e 11 14 Вс g 13 14 Ср h 14

15 Пт f 12 15 Пн g 14 15 Чт i 15

16 Сб f 13 16 Вт h 15 16 Пт i � 16

17 Вс g 14 17 Ср h 16 17 Сб ^ 17

18 Пн g 15 18 Чт i � 17 18 Вс ^ 18

19 Вт g 16 19 Пт i 18 19 Пн _ 19

20 Ср h � 17 20 Сб ^ 19 20 Вт _ 20

21 Чт h 18 21 Вс ^ 20 21 Ср ` 21

22 Пт i 19 22 Пн ^ 21 22 Чт ` 22

23 Сб i 20 23 Вт _ 22 23 Пт a � 23

24 Вс ^ 21 24 Ср _ 23 24 Сб a 23

25 Пн ^ 21 25 Чт ` � 23 25 Вс b 24

26 Вт _ 22 26 Пт ` 24 26 Пн b 25

27 Ср _ � 23 27 Сб a 25 27 Вт b 26

28 Чт ` 24 28 Вс a 26 28 Ср c 27

29 Пт ` 25 29 Пн b 27 29 Чт c 28

30 Сб ` 26 30 Вт b 28 30 Пт d 29

31 Вс a 27 31 Ср c 29

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".


