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В цьому році виповнюється 
10 років нашій клубній газеті. 
У зв'язку з цим в Клубі Органіч-
ного Землеробства планують-
ся святкові заходи: святковий 
концерт і конкурс на статтю 
в газету з розіграшем призів.

Почнемо з конкурсу: з момен-
ту виходу липневого номера га-
зети «до Землі з любов'ю!» стар-
тує конкурс на статтю в газету, 
який буде тривати до січня 2017 
року.

Умови конкурсу: кожен, хто 
напише статтю для газети в пе-
ріод з липня до кінця грудня 
2016 року, – є учасником конкур-
су.

Тематика статей: будь-
який матеріал, що відповідає 
девізу «до Землі з любов'ю!», 
будь-який ваш досвід життя на 
землі, який може бути корис-
ним для інших 
людей, і взагалі, 
все, що важливо 
для життя!

Переможця-
ми конкурсу ста-
нуть всі ті учас-
ники, чиї статті 
будуть опубліко-
вані в газеті «до 
Землі з любов'ю!» 
з серпня 2016 
року по січень 
2017 року включно.

Кожен переможець конкурсу 
отримає приз. А ось який, буде 
визначено за допомогою жере-
ба.

На святковому концерті бу-
дуть підведені підсумки кон-
курсу та відбудеться розіграш 
призів для переможців.

Повний список призів буде 
опубліковано в наступному но-
мері газети. Але вже зараз ві-
домо, що серед призів будуть 
набори біопрепаратів, садові ін-
струменти, сушарка Ezidri і до-
машній електричний жорновий 
млинок для приготування ціль-
нозернового борошна.

Святковий концерт пройде 
в Києві, у січні 2017 року. Оскіль-
ки це клубний захід, то з'явилася 
така ідея, щоб виступаючими 
були члени Клубу Органічного 
Землеробства, а також бажаю-
чі. Ми впевнені, що серед нас в 
Клубі багато талантів, які мо-
жуть гідно виступити з віршем, 
піснею, номером на нашому 
спільному святковому концерті.

З заявками на виступ звертай-
теся до оргкомітету свята.

Запрошення на святковий 
концерт будуть видаватися в 
Клубі Органічного Землероб-
ства.

Тому:
•  Беріть участь в конкурсі 

на статтю в газету «до Землі 
з любов'ю!».

•  Готуйте номер на святко-
вий концерт Клубу ОЗ.

•  Приходьте на свято...

Оргкомітет свята
096-704-12-51
050-941-64-86
067-45-75-777

Листи та статті надсилай-
те за адресою: 02140, м.Київ, 
вул.Гмирі буд.3, кв.141, видав-
ництво "До Землі з любов'ю", 
e-mail: izdat@cluboz.net.

В Клубі Органічного Землеробства – свято!
10 років газеті «до Землі з любов'ю!» 
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Іноді «садівник-любитель» вдаря-
ється в паніку, помітивши жучка або 
бур'ян, він швидко тікає і повертаєть-
ся з «хімічною дубиною», готовою до 
застосування. Саме тому більшість са-
дів уражена більш великою кількістю 
отруйних речовин, ніж сільськогоспо-
дарські угіддя, навіть якщо останні за-
сіяні монокультурою.

Пестициди, що містять сильно отруй-
ні речовини і щорічно осідають на зем-
лі (а значить, і потрапляють в землю, 
в ґрунтові води, в наші м'язи, шкіру і 
тканини), продаються тисячами тонн, а 
купують їх саме «садівники-любителі».

Якби виробники і розповсюджувачі 
подібних «бомб уповільненої дії» опла-
чували також і витрати на відновлення 
навколишнього середовища після вико-
ристання цих отрут, світ давно вигля-
дав би по-іншому.

Спробуйте застосувати на практи-
ці наведені нижче рекомендації, що 
стосуються боротьби зі шкідниками 
та бур'янами. Для цього вам не знадо-
бляться додаткові витрати, хіба що тер-
піння.

Якщо ви не збираєтеся боротися з 
природою, а хочете жити в гармонії з 
нею, то, побачивши шкідника, насампе-
ред задайте собі питання: а чи дійсно це 
шкідник? Якщо все-таки ваша відповідь 
буде позитивною, і ви готові почати з 
ним боротьбу, то задайте собі наступне 
питання: а чому він тут з'явився?

Може бути, через монокультуру? Або 
у мене в саду занадто багато добрив? 
Невже я занадто часто поливаю? У від-
повіді на питання часто вже криється 
план дій по боротьбі з прибульцем і 
профілактиці його появи в наступному 
році.

Основні правила профілактичної 
боротьби зі шкідниками:

Дуже добре: оптимальний профілак-
тичний засіб проти появи шкідників 
– садити і сіяти, правильно вибравши 
час, звертаючи увагу на вплив днів 
Листка, Плодів, Квітки та Коріння.

Дуже добре: чергування посадок 
– чудовий профілактичний засіб, що 
перешкоджає появі шкідників. Після 
наземних овочів потрібно садити коре-
неплоди, і навпаки.

Дуже добре: правильно складене 
рослинне співтовариство допоможе 
уникнути шкідників на своїй терито-
рії. Сьогодні цей принцип носить назву 
«змішані культури». Дуже зручно, що 
рослини в стані допомагати одна одній.

Погано: при молодому Місяці і при 
ущербному в знаках Лева і Діви.

Дуже погано: при молодому Місяці 
в знаках Лева і Діви.

Якщо ви дотримуєтеся термінів по-
садки і догляду за рослинами, а шкід-
ники все одно з'являються, використо-
вуйте положення Місяця в боротьбі з 
несподіваними гостями.

Основні правила боротьби зі шкід-
никами:

•  за невеликими винятками прак-
тично завжди можна дотримуватися 
основного правила: боротися зі шкідни-
ками найкраще при ущербному Місяці;

•  зі шкідниками, що живуть в землі, 
найкраще боротися в дні Кореня (Те-
лець, Діва, Козеріг);

•  зі шкідниками, що живуть на зем-
лі, найкраще боротися при ущербному 
Місяці в знакові Рака, хоча можна ви-
користовувати також знаки Близнюків 
і Стрільця.

Терпіння – кращий засіб боротьби зі 

шкідниками. Своїми книгами нам хоті-
лося допомогти вам навчитися мисли-
ти по-новому, не з позиції сили, а розум-
но. Немає засобів, які здатні вирішити 
ваші власні проблеми, чи йде мова про 
кімнатні квіти, сім'ї, професії або побу-
тові питання.

Ви самі здатні думати і відчувати, 
тому ви повинні навчитися правильно 
використовувати запропоноване вам. У 
співзвуччі з законами природи, спираю-
чись на розум і любов. 
І. Паунггер «Все в потрібний момент»

Життя в гармонії 
з природою

ВІДГУК ПРО СЕМІНАР-ОТІ
15-19 червня 2016 року

Дякую всім за участь в семінарі-ОТІ 
«Цінності Клубу Органічного Землероб-
ства».

Думаю, нам все-таки вдалося до-
торкнутися на практіці і до поняття 
загальнолюдських цінностей в наших 
взаємовідносинах в Клубі, і до розуміння 
цінності самого явища – «Клуб Органіч-
ного Землеробства» для кожного з нас.

Дякую кожному за думки і відгуки, ви-
словлені на семінарі.

Хочеться вірити в те, що спільни-
ми зусиллями баланс сил і енергій, що 
беруть участь в наших взаєминах, все 
таки вдалося зрушити в світлу сторону.

Розумію важливість живого щирого 
спілкування, до якого ми прагнули на 
семінарі, важливі всі його моменти: і 
гострота, і напруга, і усвідомлення, що 
ж саме відбувається. Хоча і бажання, і 
намір удосконалити сам процес спілку-
вання у мене все ж є...

Олександр Бутенко, організатор 
семінару-ОТІ «Цінності Клубу

 Органічного Землеробства»

В серпні планується
 вихід каталогу 

«Здоров'я в Клубі ОЗ».
Каталог ознайомить читачів з тією 

унікальної продукцією, яка дозволяє не 
тільки відновлювати або підтримува-
ти здоров'я, але і очищати воду, збері-
гати врожай, а також безпечно для на-
вколишнього середовища прати, мити 
посуд і прибирати в будинку.

Вся ця продукція на протязі декіль-
кох років зарекомендувала себе в Клубі 
Органічного Землеробства. І ось тепер 
інформація щодо способів її застосуван-
ня буде зібрана в одному місці для зруч-

ного використання.
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Липень – найспекотніший місяць, 
найтепліша пора року і розпал дачного 
сезону. Радує око буяння зелені і цві-
тіння трав. Вступають в пору активного 
плодоношення плодові та овочеві куль-
тури.

Мульчування
Основна турбота влітку на органіч-

ному городі – це мульчування. Цей при-
йом, по суті, замінює розпушування, 
полив і прополку. При використанні ЕМ-
препаратів (Емочок) органічна мульча 
досить швидко компостується, даючи 
харчування рослинам і підвищуючи ро-
дючість Ваших грядок. Тому регулярно 
додаємо мульчу на грядки. Найкраща 
природна мульча – це скошена і подріб-
нена зелена трава, а якщо при укла-
данні її на грядки застосовувати ще й 
ЕМ-бокаші, то швидкість перетворення 
мульчі в урожай підвищується багато-
разово. На такій грядці навіть найсиль-
ніша спека не викликає потрясіння у 
рослин.

Підживлення
Через рясні опади відбувається вими-

вання корисних речовин в нижні шари 
ґрунту і рослини можуть страждати від 
нестачі мікро– і макроелементів. При 
мульчуванні швидкість вимивання зна-
чно знижується, але і в цьому випадку 
підживлення бажані, особливо, якщо у 
рослин від голодування "крутиться" лис-
тя.

У липні триває ріст плодів, почина-
ється формування генеративних бру-
ньок під урожай наступного року. Тому 
саме зараз особливу увагу варто приді-
лити підживленню рослин.

ЕМ "силос" і ЕМ-настій
Для ефективного підживлення всіх 

рослин можна використовувати так 
званий ЕМ "силос" – це зброджена в ЕМ-
настої рослинна маса бур'янів, сидератів 
та інших трав, – доступне і чудове добри-
во, яке, також як і компост, вноситься 
на грядки в прикореневу зону рослин і 
мульчується. Органіка ЕМ-силосу – це 
не тільки ласощі для ґрунтової живнос-
ті, вона ще й постачає рослинам вугле-
кислий газ, прискорює розкладання ор-
ганіки у верхньому шарі ґрунту.

Для приготування ЕМ-силосу знадо-
биться велика, бажано пластикова, єм-
ність. Заповнюємо ємність свіжою ор-
ганікою на 3/4 об'єму (бур'яни, скошена 
трава). З розрахунку на 100 літрову боч-
ку, додаємо солодкість, наприклад, 0,5-
1л патоки (меляси) або старого варення, 
можна просто цукру. Заливаємо ємність 
доверху водою, додаємо 0,5-1л свіжого 
ЕМ-препарату, перемішуємо і щільно 
закриваємо. Через 5-7 днів, в залежності 
від температури навколишнього пові-
тря, "силос" готовий.

 Якщо все зроблено правильно, то ЕМ-
силос повинен мати приємний, кислува-
тий дріжджовий запах. В ЕМ-силос не 
додаємо ні крейду, ні золу, ні гній. 

Після того, як ЕМ-силос розкладений 
під рослинами, його потрібно полити, 
щоб змити бактерії з поверхні в ґрунт, - 
вони там продовжать свою роботу. Сам 
ЕМ-настій також використовуємо для 
поливу рослин: від 0,5 склянки до 1л на-
стою на 10 л води. Важливо, ЕМ-настоєм 
поливаємо не по жарі, а на вологий, по-
литий ґрунт. 

Половину ЕМ-настою можна залиши-
ти в бочці для приготування наступної 
порції ЕМ-силосу, додавши в бочку сві-
жу порцію зеленої маси і солодощі. 

Так можна робити кілька разів, але 
слід пам'ятати, що мікробіологічна різ-
номанітність буде змінюватися, тому 
краще, використавши "силос" і настій, по-
вторити процес закладки бочки спочатку, 
з додаванням ЕМ-препарату.

Профілактика захворювань.
При несприятливих погодних умовах 

повторюємо профілактику від захворю-
вань. Регулярне (1 раз в 10 днів) обпри-
скування всіх рослин по листу розчином 
ЕМ-А (1: 1000) + Здоровий сад (2 гранули 
на 1 л) + Екоберін (2 гранули на 1 л) підви-
щить імунітет, придушить розвиток хво-
роб, зробить урожай рясним і корисним 
для здоров'я. Додайте препарат НВ-101 
(всього по одній краплі на 1 літр!) – уні-
кальний стимулятор росту!

При вологій погоді проводимо про-
філактичну обробку від захворювань 
баковою сумішшю: Тріходермін (100 мл) 
+ Планріз (100 мл) + Пентафаг (100 мл). 
Якщо стоїть суха спекотна погода вико-
ристовуйте Мікосан-В (100-150 мл) + Рі-
верм (100-150 мл). При появі ознак захво-
рювань використовуємо Фітодоктор або 
Фітоспорін.

Для профілактичного захисту городу 
від шкідників достатньо двічі на місяць 
обробити баковою сумішшю Актофіт (40 
мл) + БТБ (100-150 мл) + Липосам. При об-
робці саду і винограду також додайте в цю 
суміш Гаупсин (100 мл). Якщо будуть час-
ті зливи, проводити обробку після кожно-
го дощу або один раз на тиждень. Два рази 
на місяць заселяйте ділянку трихограмою  
(1 г на 4-10 дерев), яка допомагає впорати-
ся з совками, листовійкою, капустяною 
білявкою, яблуневою плодожеркою та ін-
шими шкідниками.

Всі рекомендації з профілактики наве-
дені на 10 л (відро) води. Рекомендуємо в 
бакові суміші додавати Біовіт або Верміс-
тим – для підживлення.

Посів і посадки.
Посіяти дворічні і багаторічні квіти 

на розсаду: наперстянки, турецьку гвоз-
дику, дзвіночок середній, люпин, марга-
ритки. У міру зростання сходи розсадити 
просторіше.

Провести повторний посів редиски, 
салату, кінзи, кропу. Посіяти ріпу, чорну 
редьку, дайкон і пекінську капусту для 
осіннього збору. Не сійте зазначені куль-
тури на місці зібраних хрестоцвітих: ка-
пусти, редису або після хрестоцвітих си-
дератів (ріпак, гірчиця, суріпиця, олійна 
редька).

Літня пора

Справи в липні



до Землі з любов'ю!  липень 2016    5

к а л е н д а р  р о б і т
Для отримання свіжого смачного 

осіннього врожаю повторно посадити 
картоплю. Для посадки використовуємо 
зібрані в червні молоді бульби надран-
ніх і ранньостиглих сортів, які можна 
садити через дві-три тижні після збору 
врожаю.

Ранні посадки суниці, якщо ви прове-
дете їх в кінці липня, на майбутній рік 
порадують вас великою кількістю смач-
них ягід.

Заготовки.
Прибрати озимий часник. Після ре-

тельного просушування 3-7 днів на 
відкритому повітрі, обрізати коріння, 
залишивши 2-3 мм. Якщо зберігання пе-
редбачається в заплетених косичках, то 
стебло залишається повністю. Хороші 
результати також дає зберігання часни-
ку "догори ногами" у вазі або 3-літровій 
банці. Якщо додати сухі квіти або гілоч-
ки з помаранчевими "ліхтариками" фіза-
лісу, то вийде оригінально і красиво, та й 
сам часник може зберігатися до наступ-
ного врожаю.

Ферментований чай.
Заготовити ферментований чай з 

листя садових і дикорослих рослин. Чу-
довий і корисний чай виходить з іван-
чаю, який не поступається за смаком і 
ароматом кращим сортам цейлонського 
та індійського чаю. Але можна вико-
ристовувати ті рослини, що ростуть на  
своїй ділянці, – посаджені своїми рука-
ми, вони вважаються найбільш корис-
ними для вас. Найбільш смачними ви-
ходять чаї з листя вишні, яблуні, груші, 
суниці садової, малини, чорної сморо-
дини і чорноплідної горобини, клена. А 
ферментація зібраної маси листя дозво-

ляє отримати не тільки 
більш насичений смак, 
аромат і колір чаю, але 
і зробити його більш ко-
рисним, ніж якщо готу-
вати чай зі свіжого, або 
тим більше висушеного 
листя.

Ось один зі способів 
приготування ферменто-
ваного чаю. Зібране лис-
тя слід трохи пров'ялити. 
Досить, якщо воно по-
лежить в тіні на вітерці 2-8 годин, в за-
лежності від товщини листя. Потім по-
рушити структуру листа до виділення 
соку: скручуванням листя між долонь, 
перекручуванням на м'ясорубці (вихо-
дить гранульований чай) або заморожу-
ванням. В результаті листя окислюється 
і починається процес бродіння. Пере-
кручене листя скласти в емальований 
посуд і накрити кришкою або вологою 
тканиною. Якщо власного соку листя не-
достатньо для ферментації, то скропити 
водою і придавити гнітом. Оптималь-
ною для ферментації є температура 24-
30°C. Бактерії, що в достатку знаходять-
ся на поверхні листа, активно сприяють 
процесу ферментації, який триває 6-8 го-
дин. За цей час маса потемніє і придбає 
приємний аромат. «Піймавши» найсиль-
ніший запах (з досвідом це буде зробити 
простіше), відправляємо чай в сушарку, 
сушимо при температурі 50-60°C.

Сон під зоряним небом (порада з 
книги В. Мегре "Анастасія")

Рослини своєї ділянки, які вступили 
з вами в інформаційний обмін, можуть 
дозволити вам скористатися космічним 

інтелектом – і досягти найсміливіших 
мрій, знайти душевний спокій, налаго-
дити відносини з близькими.

Для цього, коли дозволять погодні 
умови, влаштуйте собі ночівлю під зоря-
ним небом. Постіль при цьому необхідно 
постелити неподалік від кущів малини, 
смородини або злакових насаджень. Ви 
повинні бути наодинці. Лежачи на ліж-
ку, обличчям до зоряного неба, не слід 
відразу закривати очі. Поглядом і по-
думки походіть по космічним тілам. Не 
напружуйтеся, думаючи про них. Думка 
повинна бути легкою і вільною. Спочат-
ку спробуйте думати про самі видимі 
вам небесні тіла, потім можете помріяти 
про сокровенне для себе, про близьких 
вам людей, про тих, кому бажаєте до-
бра. Не намагайтеся навіть думати в цей 
момент про помсту, бажати комусь зла. 
Ефект може бути для вас несприятли-
вим... Дану процедуру дуже корисно зро-
бити кілька разів. Дає ефект вона тільки 
в місцях вашого постійного контакту з 
рослинним світом.

Петро Трофименко,
Клуб ОЗ, м.Київ

Несу дядькові Івану пучок воло-
шок – за образа поставити.

– Запашна травичка, – усміхається 
він мені. – Чай з нею п'ють.

Минуло літо, йдуть холодні осінні 
дощі. Беру шматочок стеблинки від 
висохлих волошок, додаю в звичай-
ний чай, заливаю окропом. Куди там 
іноземним ель-греям! Повертаються 
до мене тепло серпневого дня, арома-
ти квітів, щебетання птахів. П'ю з на-
солодою міцний запашний напій, і в 
моєму серці знову літо.

Можна розділити трав'яні чаї на 

лікувальні та щоденні. Але і щоден-
ні чаї теж мають лікувальні власти-
вості, оскільки збагачують організм 
вітамінами, мікроелементами, біоло-
гічно активними речовинами. У кож-
ної господині був свій рецепт чаю, 
який залежав від смаків членів сім'ї. 
Найчастіше чай заварювали в горщи-
ку в печі.

Найбільше, напевно, були у вжит-
ку напої з суміші м'яти та інших 
трав. Адже м'ята росте всюди. Її сві-
жий «холодний» запах підвищує то-
нус організму. М'ята регулює дію 

шлунково-кишкового тракту, 
корисна, як заспокійливий за-

сіб при нервових і серцевих хворобах. 
Крім того, рослині притаманна жов-
чогінна дія. Крім перцевої м'яти, у 
нас росте і м'ята водяна, яка має такі 
ж властивості.

А хтось вважає за краще лимонну 
м'яту – мелісу. Достатньо лише кіль-
кох листочків або шматочка стебла, 
щоб приємний аромат, що нагадує 
запах лимона, передався всьому на-
пою. Меліса заспокоює, знімає біль в 
шлунку, допомагає при болях в серці,  
покращує обмін речовин.

 (Продовження на стор. 15)

Чай м'ятний, ароматний
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Кожного справжнього землероба, в 

першу чергу хвилює її родючість і те, 
як її зберегти під час літньої спеки, 
осінніх дощів або зимових морозів. Ми 
готуємо компост, шукаємо гній, замис-
люємося (що гріха таїти) про мінераль-
ну підгодівлю, організовуємо полив, а 
це – проблеми, грошові витрати, час, не-
скінченні турботи...

Однак, все можна звести до мініму-
му. Є дуже простий і ефективний засіб 
– сидерати. «Знаємо, чули, але все якось 
відкладали на потім». І дарма... Посіяв-
ши сидерати, вирішуємо відразу масу 
проблем.

По-перше, земля не оголюється, а, 
значить, не висушуються і не вивітрю-
ється.

По-друге, рослина бере з ґрунту лише 
2-5% (задумайтеся!) їжі для росту і роз-
витку, а решту – 94-98% синтезує з ат-
мосфери. І якщо повернути в ґрунт хоча 
б 50% зеленої маси, то буде повернуто в 
10 разів більше поживних речовин, ніж 
потрібно наступному поколінню рос-
лин. Тобто, зрізавши плоскорізом сиде-
рати до цвітіння, ми мульчуємо ґрунт, 
що дає можливість звести до мінімуму 
полив, удобрюємо його і підгодовуємо 
мікроорганізми.

По-третє, корінці сидератів, пере-

гниваючи під мульчею, створюють умо-
ви для капілярного поливу і дихання 
ґрунту.

У підсумку, висіваючи сидерати, 
ми:

•  захищаємо;
•  удобрюємо;
•  поливаємо;
•  залучаємо корисних комах, мікро-

організми та ін. живність;
•  економимо свою працю, гроші, час. 
Виникають питання: «Яка рослина 

з сидератів краще?», «Що сіяти зараз, а 
що – потім?». Всі відповіді ви знайдете 

в брошурі Клубу ОЗ «Яке добриво кра-
ще? Сидерати!».

Я не вибрала для себе один-єдиний 
сидерат (у мене суглинок), і тому при-
слухалася до порад М.Фукуока («Рево-
люція однієї соломинки») і З.Хольцера 
(«Аграрій-революціонер»). Змішала 
кілька видів сидератів та посіяла цю су-
міш ранньою весною до рядків полуни-
ці. Коли полуниця зацвіла, а вика, овес, 
гірчиця підросли, я просто пройшла-
ся з плоскорізом, підрізала сидерати, 
вкрила ними полуницю, захистивши її 
від равликів і мурах (дуже вже вони не 

люблять гірчицю!). Крім того, 
гірчиця позбавила грядки від 
кореневої нематоди. Віка (бо-
бові) фіксувала азот для полу-
ниці. Овес дав чудову зелену 
масу.

До того ж, у кожного з нас є 
старе насіння в красивих упа-
ковках – і сіяти вже не будеш, і 
викидати шкода. Сміливо змі-
шуйте його з сидератами! Зі-
йде – не зійде, а гірше не буде! 
А раптом виросте те, що Ви й 
не сподівалися побачити! Я до-
тримуюся кількох правил при 
посіві сидератів:

1. хрестоцвіті і капуста не-
сумісні (подробиці в брошурі);

2. не боюся змішувати озимі 
та ярі культури, адже насіння-
то все одно збирати не буду 
(див. п.3);

3. скошую (плоскорізом) си-
дерати до або на початку (це в 
крайньому випадку) цвітіння, 
щоб вся їх сила повернулася в 
землю;

Застосування сидератів

Ефект Культура

Фіксація азоту з повітря Віка, буркун, люцерна, люпин, конюшина, горох

Зв'язування азоту в ґрунті, запобігання
мінералізації та вимиванню

Редька олійна, гірчиця, гречка, жито

Захист від ерозії, придушення бур'янів
Гречка, конюшина, люпин, олійна редька, 

ріпак, гірчиця, фацелія, суданка

Утворення великої кількості органічної 
речовини при осінньому посіві

Ріпак озимий, жито озиме, суріпиця озима

Вивільнення важкорозчинних фосфату
і калію

Конюшина, люпин, гірчиця, гречка

Зменшення вимивання мінеральних
елементів

Редька олійна, ріпак

Розпушення нижніх шарів ґрунту Люпин, буркун, редька олійна, гірчиця, гречка

Відновлення засолених ґрунтів Люцерна, буркун, суданка

Придушення нематод Люпин, конюшина, фацелія, соняшник

Придушення патогенної мікрофлори 
ґрунту

Фацелія, гірчиця, конюшина, соняшник

Захист від личинок хруща Гірчиця

Для пізнього збору меду бджолами Фацелія, гірчиця, конюшина, соняшник

Придушення патогенної мікрофлори 
ґрунту

Гірчиця, рапс, редька олійна, конюшина, 
суданка

Сійте сидерати!
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4. постійно підсіваю 

нові сидерати, не приби-
раючи старі, тобто ті, що 
зрізані і лежать мульчею. 
Адже вони підтримують 
оптимальну вологість і 
температуру – так кожен 
попередній посів піклу-
ється про подальші.

Рослини допомага-
ють вижити одна одній, 
оживляють нашу землю, 
допомагають нам вирос-
тити великий і здоровий 
врожай. Від нас тільки по-
трібно трохи розумніше 
підійти до цього питання 
і не боятися творити щось 
нове.

Багатого Вам врожаю!
Сійте сидерати!

Олена Почтарьова,
Клуб ОЗ, м. Київ

Належність овочевих культур і сидератів до ботанічних сімейств

Ботанічне сімейство Овочеві культури Зелене добриво

Бобові, накопичувачі азоту Боби, квасоля, горох, соя
Конюшина, вика яра та озима, горох 
посівний і польовий, боби кормові, 

люпин жовтий, білий, синій

Капустяні (хрестоцвіті)
Всі види капусти, гірчиця 

листова, редис, редька, 
ріпа, крес-салат, бруква

Гірчиця, редька олійна, ріпак ярий 
та озимий, суріпиця

Селерові (зонтичні)
Морква, пастернак, 

петрушка, селера, кмин, 
кріп, фенхель

—

Лободові (мареві) Шпинат, буряк, мангольд —

Цибулеві (Лілійні) Всі види цибулі, часник —

Гарбузові
Огірки, гарбуз, патисони, 

кабачки, дині, цукіні
—

Валеріанові Валеріана овочева —

Пасльонові
Томати, картопля, перець, 

баклажани
—

Гідрофільні — Фацелія

Мятлікові (злакові) Кукурудза Жито, овес, пшениця

Прекрасне видовище - фацелія квіт-
не. Нарядні бузкові віночки царствено 
сидять на стеблі з ніжно-зеленими ме-
реживними листочками. Дуже краси-
во!

В цьому році спробували ми на своїй 
земельці посіяти прекрасну фацелію 
в міжряддях з кавунами і потрапили, 
як то кажуть, в саму точку. В оточенні 
фацелії кавуни почуваються чудово: і 
не жарко їм, і не сухо. Кавунові батоги 
стеляться і заплітаються, вкриваючи 
листям землю, а фацелія підноситься 
над ними, як справжня принцеса, яка 
знає собі ціну.

І дійсно, фацелія вважається ідеаль-
ною рослиною для городників. Вона 
дуже швидко відростає, утворює вели-
ку зелену масу, її ніжне листя швид-
ко розкладається і служить гарним 
азотним добривом. Невибаглива, може 
рости на бідних піщаних ґрунтах, хоро-
ший медонос, зацвітає через 6 тижнів 
після посіву, і за літо можна отримати 
3-4 сівозміни. Така скоростиглість до-
зволяє в будь-який час сезону, особливо 
після збору врожаю, без внесення гною 
зробити з важких ґрунтів високоякіс-
ну ділянку, після чого можна 2-3 роки 
отримувати високі врожаї без добрив.

Фацелія не тільки збагачує 
ґрунт органікою і легкозасвою-
ваними мінеральними сполу-
ками, але прекрасно розпушує, 
структурує ґрунт. «Важкі» гли-
нисті ґрунти перетворюються в 
легкі, сипучі, насичені киснем. А 
якщо Ви ще не скошену фацелію 
залишите на грядці зимувати, то 
надасте величезну послугу своїй 
земельці.

По-перше, вона захистить зе-
мельку від глибокого промер-
зання, по-друге, затримає сніг, а 
значить, допоможе накопичити 
вологу, по-третє, захистить ґрунт 
від зимових різких вітрів, від ві-
трової ерозії.

І ще додамо, що фацелія може бути 
попередником будь-якої овочевої 
культури. Розсаду томатів, капусти, 
огірків можна вирощувати під її по-
кровом. Фацелія, як турботлива няня, 
буде піклуватися про приживлюва-
ність рослин, їх розвиток і зростання. 
Відлякає непрошених гостей і захис-
тить від хвороб. Такими  прекрасними 
властивостями володіє чудова фаце-
лія.

Вирощуйте і Ви у себе на землі таку 
дивовижну рослину!

Світлана Іванова, 
м. Роздольне

Фацелія серед кавунів 
і кабачків
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Середина літа... нечасті дощі і спе-

котні дні... Прийшов час спокійного 
милування своєю ділянкою. На жаль, 
дачникові не сидиться. Адже ми весь час 
намагаємося щось змінити, удоскона-
лити. І тільки ввечері, сівши на зручній 
лавочці, з насолодою озираємося на-
вколо, обдумуючи, що б ще зробити для 
своїх вихованців. В першу чергу, не забу-
вайте напоїти наших друзів! А, помір-
кувавши, можна знайти й інші справи.

Період спокою для цибулинних
Зараз, після 2 тижнів після викопу-

вання і просушування, спокійно присту-
паємо до очищення цибулин тюльпа-
нів. Слід обережно видалити залишки 
маточної рослини і землі, а також від-
окремити дочірні цибулинки. Одно-
часно проводиться вибракування цибу-
лин, що мають на поверхні жовто-бурі 
плями (ураження сірою цвіллю). Потім 
цибулини бажано впорядкувати за роз-
міром. До 1-го розбору відносять цибу-
лини з окружністю понад 12 см, до 2-го – 
11-12 см, до 3-го – 10-11 см. У попугайних 
сортів виділяють 4-й розбір – цибулини 
з окружністю 9-10 см. Для зручності, 
при подальшій висадці і створенні ком-
позицій, не слід змішувати різні сорти 
тюльпанів, тому краще забезпечити 
ящики для цибулин етикетками. При-
міщення для зберігання повинно добре 
вентилюватися. Часто для цієї мети ви-

користовують горища, сараї, підвали і 
т.п. Важливо, щоб вологість в сховищі 
була на рівні 70-80%, оскільки більш ви-
сока сприяє розвитку хвороб, а менша 
– викликає розтріскування і опадання 
покривних лусок цибулини. Найбільш 
сприятлива температура зберігання – 
20-23°С, в цьому випадку гальмується 
передчасне відростання коренів і паго-
нів.

Нарциси, якщо це необхідно для роз-
множення або зміни місця посадки, і гі-
ацинти викопують пізніше тюльпанів. 

Сигналом до початку проведення робіт 
служить пожовтіння і підсихання лис-
тя. Перед закладанням на зберігання 
цибулини необхідно ретельно оглянути 
для своєчасного видалення хворого і 
ураженого лушпиння і нарцисової жур-
чалки. Зовнішнім симптомом наявнос-
ті шкідників служить передчасне по-
жовтіння листя і почорніння поверхні 
цибулин, які всередині можуть вияви-
тися повністю виїденими. Якщо виник-
не підозра щодо поразки зазначеними 
шкідниками, слід замочити цибулини 
на 2 години у воді з температурою 43°С, 
а потім висушити.

Цвітіння і активне зростання – 
правильний догляд

 Липень – місяць цвітіння гладіолу-
сів. Інтенсивне зростання квітконосів 
збігається з сильним зростанням за-
місних клубнецибулин, тому рослини 
потребують регулярного поливу і хар-
чування. Надходження поживних ре-
човин до клубнецибулин забезпечить 
ЕМ-компост, який використовується в 
якості мульчі. Під час цвітіння слід ви-
даляти екземпляри, уражені хворобами 
вірусного і грибкового походження. Ві-
русні хвороби проявляються мозаїчним 
забарвленням листя і світлими пляма-
ми неправильної форми на квітах. Гриб-
кові захворювання викликають пожов-
тіння і відмирання листя, що зазвичай 

поширюється зверху вниз, на 
листках з’являються різні за 
величиною округлі плями жов-
того або жовто-бурого кольору.

Не слід допускати утво-
рення насіння на квітконосі, 
оскільки це послаблює росли-
ну і зменшує приріст клубне-
цибулин. Аналогічно впливає 
на рослину і глибока зрізка 
квітконосу. Чим більше листя 
залишається у рослини піс-

ля зрізання, тим кращим буде приріст 
клубнецибулин. Якщо зрізати гладіолу-
си рано вранці, при розпусканні першої 
квітки в суцвітті, то ці королівські кві-
ти ще довго зможуть прикрашати ваш 
будинок.

В цей же час нас радує своїм цвітін-
ням крокосмія (монтбреція) – бульбо-
цибулинний багаторічник, зовні схо-
жий з гладіолусом, має вузьке листя, 
високі розгалужені квітконоси і яскра-
ві, оранжево-червоні, не надто великі 
квіти. Рослина вимагає мінімального 

догляду, може рости на будь-яких ґрун-
тах, віддає перевагу сонцю і добре пере-
носить недолік вологи. Крокосмія дуже 
хороша в групових посадках і широко 
використовується в садовому дизайні. 
Прекрасно поєднується з квітучими в 
цей же час лілейниками, кніфонією, 
декоративними злаками, рудбекі-
єю, седумом, ехінацеєю, гайларді-
єю, хризантемами, низькорослими 
жоржинами. Барвисто виглядає в 
міксбордері на передньому або серед-
ньому плані, прикрашає кам'янисті 
сади. Може використовуватися для зрі-
зання і для зимових букетів.

Жоржини починають своє цвітіння, 
яке триває до жовтня. Догляд за цими 
розкішними квітами включає розпу-
шування ґрунту в міру ущільнення, а 
краще – мульчування, полив, оскільки 
жоржини вологолюбні. Високі сорти 
жоржин потребують підв'язування. Ре-
комендується вбити навколо рослини 
кілька тонких кілочків, що буде вигля-
дати естетичніше. У великоквіткових 
форм залишають 1-2 пагони, на яких 
розвиваються більш декоративні суц-
віття. Пазушні пагони і згодом нижнє 
листя на висоті до 30 см від рівня ґрун-
ту видаляють. У солітерних рослин, а 
також у помпонних і дрібнокактусових 
сортів бічні пагони залишають. Якщо 
рослина призначена для зрізання, цен-
тральний бутон зривають, оскільки він 
має більш короткий квітконіс. Відцвілі 
суцвіття обов'язково видаляють.

Червень, липень і серпень – це пері-
од найбільш активного росту хризан-
тем. При вирощуванні середньо– і 
великоквіткових хризантем до числа 
найбільш важливих операцій в липні 
відноситься пасинкування. Воно пере-
шкоджає зайвому розгалуженню рос-
лин, в результаті чого отримують біль-
ші квіти. Пасинкування слід проводити 
якомога раніше, щоб при видаленні біч-
ного пагона не пошкодити листя і голо-
вне стебло. Запізнення з видаленням 
пасинків негативно відбивається на 
зростанні головного стебла і викликає 
зменшення квіткових головок.

Диво-сад
У липні триває барвисте шоу тро-

янд. Цвітіння повторноквітучих тро-
яндових кущів підпорядковується пра-

Симфонія літа
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вилу хвилі. Найбільш пишна хвиля 
цвітіння спостерігається в червні – на 
початку липня. Важливу роль для на-
ступного цвітіння у повторноквітучих 
троянд має правильна обрізка. Глибока 
обрізка уповільнює утворення бутонів і 
тим самим відсовує цвітіння. Легка об-
різка, що видаляє тільки відцвілі суц-
віття до першого справжнього листка, 
підгодівля і полив, навпаки, дозволя-
ють рослині проявити себе в усій красі 
кілька разів за літо. Чемпіонами безпе-
рервного цвітіння є мініатюрні троян-
ди, головною особливістю яких є здат-
ність самостійно скидати зів'ялі квіти.

Плетисті рамблери, як правило, за-
кінчують своє цвітіння і нарощують 
нові батоги для параду майбутнього 
року. Після цвітіння вони очікують 
особливої турботи у вигляді поливу 
і підгодівлі, які можна зробити, ви-
користовуючи як компост, так і водні 
розчини Біовіту або інших органічних 
компонентів. Для посилення імунітету 
«садової королеви» бажано час від часу 
обприскувати листову поверхню розчи-
ном препарату ЕМ-А в концентрації 1 ст. 
л. на 10 л води. Після дощів, якщо такі 
будуть в жаркому липні, слід провести 
обробку кущів розчином Мікосану-В 
(80-100 мл на 8-10 л води) з метою запо-
бігання грибковим захворюванням. У 
цьому місяці плетісті рамблери пере-
дають естафету цві-
тіння високорослим 
клаймберам, у яких 
до цього періоду ба-
жано видаляти всі 
бутони, щоб вигнати 
високі потужні паро-
стки.

П р е к р а с н и м и 
партнерами плетис-
тих троянд є кле-
матиси. Кріплення 
клематисів в процесі 
росту відбувається за 
допомогою листово-
го черешка. Товщина 
стебла плетистої тро-
янди ідеальна для обхвату черешком 
і є прекрасною природною опорою для 
лози клематиса. Рамблер, який закін-
чив своє цвітіння, може стати чудовим 
фоном і підтримкою для цього верхо-

лаза. В середині літа починається хви-
ля цвітіння пізньо-і повторноквітучих 
великоквіткових клематисів, яка може 
розтягнутися до осені. В цей же час цві-
туть дрібноквіткові і видові клематиси. 
Хоча вони не такі барвисті, як велико-
квіткові, але ближче до кінця літа їх 
шовковисте декоративне супліддя так 
романтично виглядає на опо-
рах, що їх хочеться погладити. 
Крім того, деякі з них ароматні. 
Клематис пекучий наповнить 
сад незвичайною сумішшю за-
пахів меду, ванілі, інкарвілеї. 
Золотисто-жовті дзвонові квіт-
ки клематиса тангутського 
прикрасять будь-яку вертикаль 
(альтанку, огорожу тощо.), а 
зимостійкий сорт дрібноквіт-
кового клематиса Фаргезіоі-
дес цвіте все літо, відрощуючи 
при цьому дуже довгі пагони. Слід за-
значити, що дрібноквіткові клематиси 
невибагливі, зимостійкі, легко розмно-
жуються насінням і живцями. Витонче-
ні рослини, які не потребують укриття 
на зиму і рясно квітучі. Живцювання 
клематисів починають в липні-серпні, 
відбираючи для цього середню частину 
однорічних пагонів і нарізаючи 12-15 см 
живці з 1 листовим вузлом. Живці ви-
саджують в субстрат, що складається з 
живильної земляної суміші, покритої 3 
см чистого річкового піску, заглиблю-
ючи живець до листової пластинки. 
Полив і обприскування обов'язкові, 

але застою води бути не 
повинно. Через місяць 
вкорінені живці переса-
джують у 8 см стаканчи-
ки, а потім перевалюють 
в контейнери більшого 
розміру і залишають в 
холодному парнику до 
наступної весни.

Клематиси, кампсис, 
що квітне в цей же час, 
а також інші плетісті 
одно– і багаторічні рос-
лини, пов'язують  розріз-
нені елементи саду, не-
мов би одягаючи в зелені 
шати кам'яні і дерев'яні 

поверхні будівель. Шпалерами, пови-
тими плетистими рослинами, зонують 
ділянку, створюючи затишні куточки 
для відпочинку або захищаючи спор-
тивну площадку від городу.

Дуже сильне враження справляє на 
спостерігача цвітіння гібіскуса сирій-
ського, що починається в цьому міся-
ці. Кількість квітконосів по всій висоті 
куща є дуже великою, і хоча кожен з 
них живе тільки день, цвітіння розтягу-
ється до кінця вересня. Квіти гібіскуса 
схожі з квітками мальви, в основному 

прості, хоча є і махрові форми. Забарв-
лення – біле, біло-строкате, біле з тем-
но-рожевим центром, рожеве, червоне, 
пурпурове, блакитне. Він теплолюб-
ний, тому добре почувається під захис-
том південної стіни будинку, потребує 
поливу, при недоліку якого скидає бу-
тони. Легко розмножується живцями.

Рожеві, червоні, теракотові квітучі 
кулі або парасольки кущів спіреї япон-
ської різної висоти на зеленому тлі га-
зону нагадують нам про те, що липень 
– це вже середина літа.

Спекотна погода цього періоду спри-
яє появі великої кількості нічних совок, 
гусениць, що жирують днем на верхів-
ках рослин, попелиць. Вони можуть 
перегризати стебла молодих рослин, 
вигризати великі отвори в листі, іно-
ді навіть повністю об'їдати їх, пошко-
джувати квіткові бруньки, квіти і цілі  
суцвіття. З моменту появи перших 
ознак шкідників, рослини слід обпри-
скати сумішшю: Актофіт (40 мл) + Бі-
токсибацилін (100 мл) + Гаупсин (100 
мл), розчинених у 8-10 л води.

Липень, незважаючи на спеку, – мі-
сяць спокою в саду. Цвітіння лілій, де-
ревію, безлічі літників, солодкі аро-
мати тютюну, петуній і матіоли 
викликають дивовижне усвідомлення 
середини літа, за яким настає якийсь 
перелом у бік осені, і тоді хочеться, щоб 
це тепло тривало якомога довше... На-
солоджуйтесь ним!

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

Симфонія літа
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Я не боюся ще і ще раз повторити: 
турбота про здоров'я – це найважливіша 
праця вихователя. Від життєрадісності, 
бадьорості дітей залежать їх духовне 
життя, світогляд, розумовий розвиток, 
міцність знань, віра в свої сили. Якщо 
виміряти всі мої турботи і тривоги про 
дітей протягом перших 4 років навчан-
ня, то добра половина їх – про здоров'я.

Турбота про здоров'я неможлива без 
постійного зв'язку з сім'єю. Переважна 
більшість бесід з батьками, особливо в 
перші 2 роки навчання дітей у школі, – 
це бесіди про здоров'я малюків. Я пояс-
нив батькам, що їх дітям не даватимуть 
додому завдань. Правила та визначен-
ня діти будуть запам'ятовувати (заучу-
вати) на уроці. Дома учням треба вико-
нувати головним чином вправи, мета 
яких сприяти глибокому осмисленню 
матеріалу. Крім того, вдома діти бу-
дуть читати, малювати, спостерігати за 
явищами природи, складати маленькі 
твори про предмети і явища навколиш-
нього світу, вчити напам'ять улюблені 
вірші. Домашня розумова праця не по-
винна бути втомливою, але і обійтися 
без неї неможливо. Не можна всерйоз 

приймати міркування про те, що за ра-
хунок вдосконалення методів навчання 
на уроках можна взагалі відмовитися 
від домашніх завдань. Ці міркування не 
відображають істинних цілей і законо-
мірностей навчання хоча б тому, що не 
можна зосередити всю розумову працю 
дитини в якісь 3-4 години навчання.

Батьки пообіцяли домагатися того, 
щоб діти більше перебували на свіжому 
повітрі, рано лягали спати і рано вста-
вали, спали при відкритій кватирці. 
Все літо, в теплі осінні та весняні міся-

ці діти будуть спати тільки надворі – 
про це ми теж домовилися з батьками. 
Батьки і матері обладнали спеціальні 
"спальні куточки" – на сіні, під навіса-
ми, які захищають від дощу. Дітям це 
дуже сподобалося. У кожній родині, де 
є учні, в саду, на присадибній ділянці 
повинна бути бесідка, в якій з ранньої 
весни до пізньої осені можна було б 
читати, малювати, відпочивати-про це 
ми домовилися з батьками вже кілька 
років тому. Старші школярі допомогли 
побудувати бесідки для тих малюків, в 
яких мати сама не могла зробити цього.

Вже в "Школі радості" діти звикли 
до ранкової гімнастики. Тепер важливо 
було домогтися, щоб ця звичка збере-
глася. Я переконався, що звичка робити 
зарядку закріплюється саме в ранньому 
дитинстві. Батьки привчали дітей під-
німатися в один і той же час. Після гім-
настики на свіжому повітрі діти вми-
валися. Влітку вони звикли купатися в 
ставку; крім того, багато батьків зроби-
ли душові установки у дворах, в саду, і 
6 місяців в році (з травня по вересень) 
діти приймали душ. Це стало настільки 
міцною звичкою, що вони обмивалися 

водою по пояс і в 
зимові місяці, зви-
чайно, в кімнаті.

За допомогою 
батьківської гро-
мадськості були 
споруджені на 
відкритому по-
вітрі 6 душових 
установок, якими 
користувалися ті, 
для кого це було 
особливо необхід-
но – Тіна, Толя, 
Костя, Лариса, 

Ніна, Саша і Слава. Я дбав про те, щоб 
приймали душ і займалися ранковою 
гімнастикою і ті дівчатка і хлопчики, 
у яких від природи був який-небудь не-
долік, наприклад, сутуловатість, непро-
порційність в будові тулуба, обличчя... 
Людина повинна бути не тільки здоро-
вою, але і красивою ; краса ж невідділь-
на від здоров'я, від гармонійного розви-
тку організму.

Від харчування в роки дитинства за-
лежить гармонія, пропорційність час-
тин тіла, зокрема правильний розвиток 

кісткової тканини і особливо грудної 
клітини. Багаторічні спостереження 
показують, що при відсутності в їжі 
мінеральних речовин і мікроелементів 
непропорційно розвиваються окремі 
частини скелета, що на все життя від-
бивається на поставі. Щоб не допустити 
цього, я дбав про повноцінне вітамінне 
харчування, про поєднання в їжі вітамі-
нів з мінеральними речовинами.

Спостереження і спеціальні дослі-
дження, проведені перед цим протягом 
ряду років, привели до тривожного ви-
сновку: йдучи в школу, 25% дітей мо-
лодшого віку не снідають – вранці їм не 
хочеться їсти; 30% їдять вранці менше 
половини того, що необхідно для нор-
мального харчування; 23% дітей їдять 
половину повноцінного сніданку і тіль-
ки 22% снідають так, як вимагають нор-
ми. Після кількох годин перебування в 
класі у дитини, що не снідала вранці, 
смокче під ложечкою, з'являється запа-
морочення. Учень приходить зі школи, 
кілька годин він не їв, але справжнього, 
здорового апетиту у нього немає (бать-
ки часто скаржаться, що діти не хочуть 
їсти просту здорову їжі – супу, борщу, 
каші, молока, а їм хочеться поїсти "що-
небудь смачне" ).

Відсутність апетиту – грізний бич 
здоров'я, джерело хвороб і нездужань. 
Головна причина цього – багатогодин-
не сидіння в задушливому класі, одно-
манітність розумової праці, відсутність 
різноманітної діяльності на свіжому 
повітрі і взагалі "кисневе голодування" 
– дитина цілий день дихає повітрям, 
насиченим вуглекислотою. Багато-
річні спостереження привели мене до 
ще одного дуже невтішного висновку: 
тривале перебування в приміщенні, яке 
насичене вуглекислотою, веде до за-
хворювань залоз внутрішньої секреції, 
що грають важливу роль в травленні. 
Причому ці захворювання стають хро-
нічними і не піддаються ніякому ліку-
ванню. Серйозні захворювання органів 
травлення викликаються також і тим, 
що батьки, прагнучи пробудити апетит, 
дають дітям різні ласощі, зокрема со-
лодощі. Не допустити "кисневого голо-
дування", домагатися повноцінного ат-
мосферного режиму – в цьому полягала 
одна з дуже важливих передумов турбо-
ти про здоров'я.

ЗДОРОВ'Я, ЗДОРОВ'Я І ЩЕ РАЗ ЗДОРОВ'Я
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в и х о в а н н я  д і т е й
Я радив батькам готувати смачну і 

здорову їжу для дітей, заготовляти на 
зиму побільше фруктів, багатих на ві-
таміни. У нас в той час було кілька сі-
мей бджіл, і ми на зиму мали мед для 
харчування малюків у шкільній їдаль-
ні.

Завдяки тому, що діти більшу части-
ну доби перебували на свіжому повітрі, 
багато рухалися, працювали фізично, 
не засиджувалися над підручниками 
відразу після шкільних занять, у них 
був прекрасний апетит. Вранці всі діти 
з'їдали повноцінний сніданок; через 
3 години після відходу в школу (при-
близно через 2,5 години після початку 
шкільних занять) обідали в шкільній 
їдальні: отримували гарячий суп або 
борщ з м'ясом, котлету, стакан молока, 
хліб з маслом. Після занять обідали 
вдома (через 3-3,5 години після шкіль-
ного обіду).

Другу половину дня діти проводили 
на свіжому повітрі – вдома чи в школі. 
Тільки в дощ або заметіль вони перебу-
вали в приміщенні.

У гармонійному розвитку дитини 
все взаємопов'язане. Здоров'я залежить 
від того, які домашні завдання даються 
дитині, як і коли вона їх виконує. Вели-
чезну роль грає емоційне забарвлення 
самостійної розумової праці вдома. 
Якщо дитина береться за книгу з не-
бажанням, це не тільки пригнічує її 
духовні сили, але і несприятливо від-
бивається на складній системі взаємо-
дії внутрішніх органів. Я знаю багато 
випадків, коли у дитини, що переживає 
неприязнь до занять, серйозно порушу-
валося травлення, виникали шлунково-
кишкові захворювання.

Осінні, весняні та зимові канікули 
ми завжди проводили на свіжому по-

вітрі, серед при-
роди – в поході, на 
привалах, в лісі, 
в грі... Уже в пер-
ші зимові каніку-
ли всі діти стали 
на лижі, ходили 
в ліс, каталися з 
гірок. Як і в зимо-
ву пору нашої 
"Школи радості", 
побудували сніго-
ве містечко, спо-
рудили крижане 
колесо. Коли діти 
стали піонерами, в лісі вони проводили 
найцікавіші збори свого загону.

Дуже важливим джерелом здоров'я 
була для нас праця в зимовий час на 
свіжому повітрі. При помірному моро-
зі (до -10°С) 8-річні діти працювали раз 
на тиждень по 2 години, 9-10-річні– по 
3 години, 11-річні – по 4 години. Вони 
обв'язували стовбури дерев очеретом, 
переносили сніг на маленьких носил-
ках для захисту рослин від холоду і т. п. 
Ця праця на свіжому повітрі – прекрас-
ний засіб загартування організму і по-
передження простудних захворювань.

Літні канікули діти проводили в по-
ходах, подорожах по лугах, полях, лі-
сах. Місяці безпосереднього спілкуван-
ня з природою давали дуже багато і для 
зміцнення здоров'я, і для розумового 
розвитку дітей. Після закінчення 1 кла-
су діти провели серпень у колгоспному 
саду і на пасіці. Після закінчення 2 – на 
колгоспному баштані.

Серпень – місяць щедрих дарів при-
роди, зеніт розквіту її краси, час тор-
жества праці. Повітря в цей час стає 
особливо чистим, прозорим, таким, 
що бадьорить, ніби воно настояне на 

ароматі скошеної 
пшениці, стиглих 
динь, винограду і 
яблук. На рубежі 
між літом і осінню 
повітря в селі осо-
бливо насичене фі-
тонцидами. Якщо 
хочете загартувати 
дитину, що схиль-
на  до легеневих, 
простудних, рев-
матичних захворю-
вань, нехай вона 
в ці дні перебуває 

цілу добу на повітрі.
Одного разу діти провели день на 

колгоспному баштані. Їх щедро при-
гощали кавунами і динями. З сумом 
розлучалися ми з чарівним степовим 
привіллям. В той же вечір голова кол-
госпу дав розпорядження побудувати 
на баштані 4 нових куреня. Через день 
будівництво було закінчено. Коли я 
сказав дітям, що ми будемо відпочи-
вати на баштані, вони не повірили: "А 
хіба нас пустять туди?" Повірили тіль-
ки тоді, коли побачили побудовані для 
них курені, вкриті соломою. Величез-
ний захват викликала у дітей звістка 
про те, що тут ми будемо й ночувати. 
Землю в куренях вистелили ароматним 
сіном, принесли простирадла і ковдри, 
поставили умивальники, батьки спору-
дили кухню, забезпечили дітей їжею. У 
двох куренях розташувалися хлопчики 
і в двох-дівчатка. Місяць на баштані за-
лишився в пам'яті дітей на все життя, 
як чарівна пісня про блакитне небо і 
яскраве сонце.

Ми піднімалися на зорі, милувалися 
неповторною красою природи, що про-
кидається після нічного сну, бродили 
по росі, вмивалися джерельною водою, 
привезеною у великій дерев'яній бочці 
і налитою в умивальники. Все було для 
дітей насолодою: і ранкова гімнастика, 
і обмивання тіла до пояса холодною во-
дою, і варена картопля з помідорами, 
і кавуни. Після сніданку ми працюва-
ли: допомагали колгоспникам збирати 
дині та кавуни.

В гості до нас приїжджали міські 
дітлахи з батьками. Ми з гордістю по-
казували їм баштан, пригощали каву-
нами і динями...

В.О Сухомлинський,
з книги "Серце віддаю дітям"
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Необхідно мати ЕМ-препарат 
(тобто ЕМ-А – активований концен-
трат ЕМ-1), розпилювач і не хлорова-
ну воду.

1. Житлова кімната і передпо-
кій

1. Перед виходом з дому розбриз-
кайте розчин в повітрі, щоб знищити 
пил (на 80% – це органіка) і позбутися 
запаху диму та запаху домашніх тва-
рин.

2. Люстра. Окропити ЕМ-розчином 
1:1000. Запах нікотину та пил зник-
нуть.

3. Килими. В них часто заводяться 
кліщі. Окропити ЕМ-розчином 1:1000, 
поки килим не стане вологим. Помі-
чено, що після висихання килими ста-
ють легше і значно чистіше.

4. Штори. На них осідає пил, вони 
вбираються в себе запахи. Кропити 
ЕМ-розчином 1:1000 щотижня.

5. Вхідні килимки для ніг. Непри-
ємний запах зникне після застосуван-
ня ЕМ-розчину 1:1000.

6. Двері, шпалери. Обробити ЕМ-
розчином 1:500 і через 10-15 хвилин 
протерти. Після окроплення вони ста-
ють набагато чистіше.

7. Ліжко. Окропити ЕМ-розчином 
1:1000, поки не стане вологим. Помі-
чено, що постіль стає м'якше, створю-
ється ефект чистоти і свіжості.

8. Шкіряні речі. Цвіль на шкіряних 
речах після обробки ЕМ-препаратом 
зменшується і зникає неприємний за-
пах.

9. Прасування. Окроплення ЕМ-
розчином 1:1000 покращує прасуван-
ня, білизна стає м'якою.

10. Додавання ЕМ-препарату в крем 
(косметичний) покращує його якість 
(зберігати крем з ЕМ не більше 3 діб).

11. Скляні двері, вікна. Окропити 
ЕМ-розчином 1:500, протерти, потім 
окропити повторно і через 10 хв знову 
протерти.

12. Шафи з одягом. Періодичне 
обприскування ЕМ-розчином 1:1000 
усуває запахи, запобігає появі цвілі, 
молі.

13. Якщо телевізор протирати ЕМ-
розчином у розведенні 1:500, то бруд і 
пил не будуть накопичуватися.

14. Дивани, крісла (старі з засале-
ними підлокітниками). Обробити ЕМ-

розчином у розведенні 1:200 
кілька разів до зникнення за-
смальцьованих місць.

15. Хутряні і замшеві ви-
роби, драпові пальто. Обро-
бити 1-2 рази розчином ЕМ-
препарату з концентрацією 
1:500. Ворс стає блискучим, а 
замшеві вироби не лисніють, 
драпові пальто оновлюються.

2. Кухня
1. Стіна над плитою забруд-

нюється бризками масла. Розпороши-
ти ЕМ-розчином 1:100 двічі з проміж-
ком в 10 хвилин і протерти.

2. Плита. Застосовуйте нерозбавле-
ний ЕМ-препарат. Окропити і через 
10-15 хвилин протерти.

3. Мікрохвильова піч. Розпороши-
ти всередині ЕМ-розчин 1:500, через 10 
хвилин протерти.

4. Обробна дошка. Окропити ЕМ-
розчином 1:500.

5. Вентилятор. Окропити ЕМ-
розчином 1:500.

6. Холодильник. Періодично обро-
бляти ЕМ-розчином 1:500

7. У раковину, в мийку налити ЕМ-
препарат з концентрацією 1:10 і не 
користуватися ними протягом 12 го-
дин. Ефективно сприяє розкладанню 
жирових відкладень, слизу всередині 
сифонів і труб.

8. Каструлі, сковорідки. Кропити 
ЕМ-розчином 1:500 перед використан-
ням. Згодом очищає сажу та іржу.

9. Відро для відходів. Окропити 
ЕМ-розчином 1:500. Усуває слиз і за-
пах.

10. Ножі. Періодично витримувати 
в ЕМ-розчині 1:200 протягом 2-3 годин. 
Ножі не іржавіють і менше затупля-
ються.

3. Ванна кімната, туалет
1. Двері, стіни. Окропити ЕМ-

розчином 1:500 двічі і протерти.
2. При пранні. Додати 10-15 мл ЕМ-

препарату в воду з метою поліпшен-
ня цілісності і структури матеріалу, 
довше зберігається новий вид речей. 
Використовуючи, таким чином, пре-
парат, можна заощадити до 20% 
МЗ.Спільно з пральним порошком і 
ЕМ білизна краще прасується,  зна-
чно ефективнішим є прання, а насам-
перед зникають запахи.

3. У повітрі розбризкувати в міру 
необхідності ЕМ-розчин 1:1000. Змен-
шує запахи, усуває пилоподібні част-
ки.

4. Інші особливості застосуван-
ня ЕМ

1. При митті голови додавання в 
воду ЕМ-розчину (1:500) сприяє усу-
ненню лупи.

2. Приймати ванночки для ніг і рук 
з ЕМ-розчином протягом 20-30 хвилин. 
Шкіра стає м'якою, затягуються дріб-
ні тріщини, порізи, придушуються 
грибки, зникають неприємні запахи.

3. Домашніх тварин обприскувати 
ЕМ-розчином 1:1000, давати в питво. 
Запахи і комахи-шкідники зникають, 
ворс стає блискучим.

4. Кімнатні рослини обприску-
вати ЕМ-розчином (1:1000), а землю 
дуже ефективно «присолити» ЕМ-
Бокашами. Рослини швидше розви-
ваються, збільшується кількість квіт-
коносів.

5. Автомобіль. Обробляти ЕМ-
розчином 1:500 салон автомобіля і 
1:200 – механічну частину під капо-
том. Кількість пилу значно зменшу-
ється.

6. Підвищення збереження корене-
плодів при зберіганні: обробити при-
міщення для зберігання ЕМ-розчином 
1:100, провітрити. Коренеплоди про-
мити (або окропити ЕМ-розчином 
1:200), ретельно висушити і закласти 
на зберігання.

7. Усунення неприємних запахів 
у зовнішньому туалеті. Додати ЕМ-
Бокаші (2-3 ст. ложки) і ЕМ-розчин 
(1:10) з поживним середовищем (1 
ст.ложка на 1 літр розчину). Неприєм-
ні запахи зникають, фекалії швидко 
переробляються і розкладаються. Об-
робку повторювати 2 рази на місяць.

Застосування Ефективних Мікроорганізмів у побуті
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Щасливі жінки
наших поселень

Добрий день, дорогі читачі газети 
«до Землі з любов'ю!»!

В минулому номері нашої газети 
була надрукована стаття Тетяни Вер-
тинської «Щаслива жінка». Ця стаття 
надихнула і мене на розповідь про 
один чудову людину. Звуть цю лю-
дину Марія Василівна Котова. Вона 
живе в нашому селі. Виросла вона в 
багатодітній родині в Хмельницькій 
області. Незважаючи на всі труднощі 
життя, мама Марії Василівни була 
захоплена квітами. Це захоплення і 
передалося у спадок доньці – Марії.

Коли ми 10 років тому переїхали 
жити в наше село, я дуже дивувалася 
тому, наскільки мало квітів у місце-
вих жителів біля будинків. Там, де 
я виросла (всього в 100 км звідси – 
смт. Старомихайлівка Донецької об-
ласті), квіткові клумби рясніли з по-
чатку весни і до пізньої осені у кож-
ної господині. Це трохи нагадувало 
соц.змагання на кращу клумбу, але 
так і було. Біля кожного будинку – 
рої бджіл, сотні метеликів і всіляких 
комашок і жучків. А тут... городи з 

кукурудзою і гарбузами,  кури і гуси 
перед двором, що вищипують спо-
риш до рівня землі...

Але виявилося, що зовсім недале-
ко від нас живе жінка, щаслива від 
того, що у неї все росте й цвіте. На 
цій квітковій темі ми і здружилися 
з Марією Василівною. Ось уже бага-
то років Марія Василівна 
роздає всім охочим са-
джанці та насіння своїх 
квітів. Вона із задоволен-
ням показує і розповідає, 
де і що у неї росте всім, 
хто зацікавиться. Її мрія 
– жити в квітучому селі 
– потроху почала реалізо-
вуватися. То тут, то там 
почали з'являтися клум-
би і радувати око. Влітку 
в місцевому магазинчику 
завжди у вазі стоїть яскра-
вий букет квітів від Марії Василівни. 
Знає вона, де і яка рослина зростає і 
в сусідньому селі, обмінюється з та-
кими ж щасливими квітникарями. 
З кожним роком у неї все красивіше 

і яскравіше фарби 
перед будинком. У 
городі (на відміну 
від багатьох місце-
вих городів) у неї 
яскраво і красиво. 
Доріжка на межі з 
сусідньою ділянкою 
вся покрита квітко-
вим килимом. Тут 
можна зустріти і 
чорнобривці, і різно-
манітні ромашки, і 
майори, і гібіскуси, 

і троянди, і клематиси, і лілії, і лі-
лейники, і навіть дивовижні росли-
ни (назви яких я марно намагаюся 
вже котрий рік запам'ятати)! З усіх 
квітучих рослин, які дають насіння, 
Марія Василівна їх збирає, а потім 
сіє – висаджує розсадою або прямо в 
ґрунт. З березня і по червень у Марії 
Василівни величезна кількість гор-
щиків, стаканчиків і інших ємностей 
з розсадою. Всю розсаду овочів Марія 
Василівна теж вирощує сама – в ко-
робах (томати і капуста) або в квітко-
вих горщиках (перці і баклажани).

Чоловік Марії – Іван Іванович 
Котов (тракторист з величезним 
стажем), захоплюється виноградар-
ством. Все вони роблять разом – і 
город поливають, і за господарством 
доглядають, і сіно заготовляють. Ви-
ростили двох дітей, зараз в них 6 ону-
ків. Нудьгувати їм не доводиться, та 
й не можуть вони по-іншому.

І все в них ладиться: і в городі по-
рядок і чистота, все росте і радує око, 

і корівка доглянута, але улюблена 
тема Марії Василівни – все-таки кві-
ти. Про них вона може розповідати 
багато і дуже цікаво, захоплено і ду-
шевно. І не тільки розповісти, а й ви-
ростити будь-яке диво може! І радіє 
око від того, як ця жінка і сама роз-
квітає з кожною квіткою і з кожним 
бутоном!

Нехай розквітає буйним цвітом вся 
наша матінка-Земля! І якщо є ще такі 
люди, як Марія Василівна, значить, є 
нам у кого вчитися по-справжньому 
любити землю і робити її гарнішою з 
кожним днем! Я вірю, що обов'язково 
збудеться мрія Марії Василівни про 
квітучі села і всю Землю в цвіту!

Оксана Зайцева, с.Новопетрівське 
Донецької області
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Так вже влаштована людина, що, 
проживши черговий період життя, 
підводить проміжний підсумок: що 
у мене вийшло, а де не допрацювала 
– не використала правильно час або 
знань не вистачило? Але найбільше 
перебираю в пам'яті щось нове, що 
встигла дізнатися за цей час, – «ро-
дзинок» додається. Це так приємно!

Багато говорять про пирій, не ра-
дує він нас своєю присутністю на го-
роді. Ми спробували подивитися на 
нього з іншого боку. Ранньою весною 
розворушили землю вилами, легко 
витягли коріння пирію, промили їх. 
Увечері в 0,5 л банку нарізали корін-
ня, долили 250 мл води і залишили 
до ранку. Вранці воду злили, коріння 
викинули. Цей стакан води – наше 
спасіння від багатьох хвороб, допо-
мога суглобам і м'язам. Всього 7 днів 
навесні та 7 днів восени, і ви будете 
приємно здивовані швидким поліп-
шенням здоров'я. Спробуйте! Витра-
ти мінімальні, а плюсів багато.

Те ж саме і з портулаком – розмно-
жується і росте швидко, набираючи 
масу, завдає клопоту господарям. А 
спробуйте його в салаті, як робимо 
ми. Але особливо гарні обсмажені 
гілочки портулаку в клярі. Смакота!

З мурахами спробували домови-
тися. У приміщеннях розсипаємо ме-
лену корицю, а на вулиці – порошок 
негашеного вапна. Заспокоюються. 
Але не намагаємося всіх з ділянки 

«попросити», хто ж їхню роботу буде 
виконувати?

В таке складне літо знайшли спо-
сіб виростити огірки. Виросли 4-5 
листочків, прищипуємо верхівку, 
рясно проливаємо огірки і засипаємо 
весь рядок золою шаром в 1-2 пальця, 
зверху мульчуємо. Листя темне, ве-
лике, міцне, і огірочки в'яжуться.

Зараз починаємо літні посіви. Збе-
ремо цибулю-часник, на ці грядки 
сіємо, що побажаємо. Морквину для 
зберігання, столовий буряк, цибулю-
чорнушку на зелень (на їжу будемо 
зривати, і відразу проривати, де гус-
то, а до осені ще й невеликі цибулин-
ки вийдуть), ранню квасолю, пізню 
капусту в лунки без пересадки, го-
рох, дайкон і редьки, картоплю. До 
речі, про посів капусти в липні наші 
бабусі розповіли, що раніше пізню 
капусту розсадою не вирощували, 
садили тільки в цей час і одразу в 
лунки.

Ми здогадалися, чому буряк буває 
несмачним взимку, коли з погреба 
дістаємо. У кожного сорту свій пе-
ріод вегетації, правда? Наприклад, 
ранній – це 90-110 днів. З'явилися ма-
сові сходи буряка – йдемо до кален-
даря, відраховуємо ці 90-110 днів, і 
знаємо точно, коли необхідно вико-
пати буряки. І нічого, що погода далі 
може бути хороша! Ми ж знаємо, що 
після закінчення цього терміну всі 
поживні речовини в коренеплоді пе-

ремістяться в точку, з 
якої піде стрілка з насін-
ням, плід стане гіркий, 
солоний, прісний – не-
смачний, одним словом. 
Та ж картина з морквою: 
вирвеш влітку – немов 
ложка з медом у роті, а 
з підвалу взимку – не-
смачна.

Восени стежимо за ко-
лорадом, десь в середині 
серпня у нього «осінній 
бал» – наїдається і спа-
ти. Це всього 3-4 дні. Як 
тільки з'явилося відчут-
тя, що жуки злетілися 
з усього району, ногою 
ніде стати, заряджаємо 
обприскувач Актофітом 
і проходимося по ділян-
ці. Знаєте, який резуль-

тат? До середини червня – жодного 
жука! Адже зазвичай на жука просто 
не звертають уваги після цвітіння 
картоплі, мовляв, уже не зашкодить. 
Але він навесні на нас відіграється, 
правда?

А ще збираємо ми дати-прикмети. 
Наприклад, 3 березня – морквяний 
день. Розповіла одна бабуся, що її ба-
буся завжди в цей день моркву сіяла. 
Спробували і ми. Продряпали мерз-
лу ще землю, посіяли рядок ранньої 
моркви. Морква знатна вийшла, рве-
мо давно. А 2 червня – огірковий день 
для літнього посіву огірків. Поки пе-
ревіряємо. 18 червня – день пропол-
ки, де бур'яни в цей день пропололи 
– до осені вище 2-5 см не виростають, 
перевірили вже. 25 березня – важли-
вий день для зміцнення здоров'я. 
Треба зірвати 1 волоський горіх, роз-
різати на 4 частини, ковтнути кожен 
шматочок, запиваючи молоком. Йод 
горішка в цей день особливо корис-
ний для щитовидки. Будь ласка, хто 
знає подібні прикмети, розкажіть 
нам, будемо вдячні. Віримо, що ба-
гато приховано в таких спостережен-
нях-підказках.

Що ж, завтра буде новий день, нас 
відвідають нові думки, ідеї. Творчос-
ті всім, руху, задоволення від роботи 
на землі.

З повагою і любов'ю,
Наталія Грохольська,

Клуб ОЗ, м.Лубни

Літо – це
маленьке життя
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Солодкий пиріг з кабачками.
На 1 велике глибоке деко для стандарт-

ної духовки Вам знадобиться:
4 яйця + 1 склянка цукру (збити), + 

1 ч.л. лимонної кислоти + 2 ч.л. соди + 1 
склянка рослинного масла + 4-5 середніх 
кабачків (по 20-25 см кожен) – кабачки 
натерти на крупній або середній тертці і 
віджати рідину. Все перемішати і додати 
борошна до консистенції густих оладок. 
Деко змащувати маслом не потрібно, в 
тісті воно є. Викладаємо тісто на деко і 
ставимо в розігріту до +180 градусів духо-
вку. Випікаємо до коричневої скоринки. 
Пробуємо готовність сірником або тон-
кою дерев'яною паличкою.

Швидко, ситно і смачно!
Тортик з кабачків.

4 яйця (збити) + 4-5 середніх кабачків 
(по 20-25 см кожен) – натерти на дрібній 
тертці  або подрібнити в блендері і віджа-
ти сік, посолити за смаком, + 3 ст.л. рос-
линного масла + 2 ст.л. манної крупи + 3 
ст.л. сметани + борошно. Тісто має бути 
густуватим, щоб розмазувати по сково-
роді ложкою. Змащуємо трохи сковороду 
рослинною олією, викладаємо корж тов-
щиною 5-6 мм, обсмажуємо з двох сторін, 
відкладаємо.  Так повторюємо, поки тісто 
не закінчиться.

Викладаємо готові коржі один на од-
ного, змащуючи їх майонезом (краще ви-
користовувати домашній майонез) і укла-
даючи на них тонко нарізані помідори. 
Можна додати тертий твердий сир, дріб-
но нарізані варені яйця, дрібно рубаний 
часник, зелень та іншу смакоту за вашим 
бажанням.

Смачна закуска готова!
Кабачки по-корейські.

4 кг кабачків, 1 склянка оцту, 1 склян-
ка рослинного масла, 0,5 склянки цукру, 3 
ст.л. солі без гірки, 2 ст.л. дрібно рублено-
го часнику, 1 ч.л. меленого чорного перцю 
і 1 ч.л. меленого червоного перцю (чилі), 
зелень петрушки (кількість – за бажан-
ням).

Кабачки нарізаємо кубиками шири-
ною 1-2 см або полосками довжиною 3-4 
см.

Все перемішати, залишити на 3 години 
маринуватися, потім розкласти по банках 
і 15 хвилин стерилізувати банки. Заката-
ти – і в тепло до повного охолодження.

Приємного вам апетиту!
Оксана Зайцева, член Клубу ОЗ, 

с.Новопетрівське, Донецька обл.

(Продовження. Початок на стор. 5)
Виписала лікар нашому сусідові 

ліки від високого тиску. Син привіз 
їх з аптеки, залишив на столі. Батько 
ліки взяв, прочитав інструкцію, потім 
випив. Але довелося вийти за чимось з 
дому, а на сходах голова закрутилася.

– Дурень я, чи що, ліки ці пити?! – 
Каже дядько Іван. – Он у погребі кали-
на стоїть, і меліси нарву. З цього і чай 
буду пити – найкращі ліки від тиску!

Трави на будь-який смак
Заварене листя і верхівки пагонів 

малини мають приємний кислуватий 
смак. Такий чай хороший для ліку-
вання застуди. Приємний також чай з 
листя ожини. Він заспокоює нервову 
систему, корисний при захворюваннях 
горла.

За листям суниці треба йти в ліс. 
Там, під зеленою ковдрою  сосен, вже 
розкрилися її білі квіти. Хороший чай 
з суниці і тоді, коли почнуть дозрівати 
її ягоди. У народі суничний чай вважа-
ють універсальним засобом від усіх 
хвороб.

Поруч з суницею похитує жовто-зо-
лотистою головою звіробій. Гарний 
колір і приємний смак цього чаю при-
ваблює багатьох. Але чоловікам пити 
його постійно не можна, тому що мо-
жуть виникнути чоловічі проблеми. 
І жінкам траву звіробою треба дозу-
вати, оскільки вона може викликати 
біль в серці, а при тривалому вживанні 
– появу волосся на ногах і обличчі.

Чай з чебрецю, ароматний і краси-
вого кольору, відразу нагадає про літо, 
нагріті сонцем високі стовбури сосен, 
дзижчання бджіл, пташині голоси у 
верхівках дерев. Щіпка сушеного бо-
рового чебрецю взимку заспокоїть ка-
шель.

На лісових вирубках піднімає ро-
жеві свічки іван-чай. Листя цієї рос-
лини колись використовували для 
приготування гарячих напоїв, які 
грали роль чаю. Листя іван-чаю зби-

рали в липні-вересні, розсипа-
ли в тіні шаром 2-4 см, а коли 
вони підв’януть, скручували 
в долонях, поки не виступить 
сік. Тоді листя клали на ема-
льований піднос, зверху на-
кривали мокрою тканиною і 
витримували 6-10 годин. Після 
цього сушили при температурі 
100-110°С. Таким же чином ви 
можете зробити заготовку як з 

іван-чаю, так і з листя інших рослин – 
суниці, малини і т.д. Зберігати їх треба 
в щільно закритих скляних банках.

Чай з материнки п'ють найчас-
тіше жінки, оскільки він «жіночий» 
– допомагає в різні періоди життя, а 
от чоловікам його не рекомендують. 
Збирають материнку і сушать, коли 
розкриваються її дрібні пурпурні з фі-
олетовим квіточки.

Біля хати баби Дуні вкрився квіта-
ми невеликий кущик троянди ніж-
ного кольору, яку в народі називають 
«чайною». Бабуся бере стілець і сито. 
Скоро воно наповнюється легкими ро-
жевими пелюстками. Господиня зано-
сить його в будинок, висипає в миску, 
перемішує з цукром, а потім утоптує 
ложкою по невеликим банкам. Одну 
дає мені – щоб чаї смачнішими були 
взимку.

Квіти календули (нагідок) – улю-
блені ліки наших предків. І хоч в Укра-
їну ця рослина потрапила з південної 
Європи, але вже в XII ст. вона була ви-
знана в нас лікарською. Квіти кален-
дули можна додавати в трав'яні сумі-
ші – вони добре очищають організм, а 
список хвороб, від яких виліковують 
ці крихітні сонечка, займає майже сто-
рінку: від каменів і піску в сечовому 
міхурі, при виразках і спазмах шлун-
ка, при виразках на слизовій оболонці 
рота і т.д.

Додають в чай і квіти білої акації, 
чорнобривців, жасмину та інших 
рослин. Однак потрібно добре знати 
властивості трав, з яких готуєш суміш, 
і прислухатися до свого самопочуття. 
Заготовки для чаїв добре робити в су-
шарці Ezidri, адже при сушінні в ній 
трави і плоди зберігають більшість 
своїх лікувальних компонентів, а збе-
рігати їх краще в банках під кришка-
ми ВАКС.

Зоя Леонідівна Берест,
Клуб ОЗ, м. Київ
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Радость наша и удача –
Это ты, конечно – Дача!
Ты весна – несёшь надежду!
Ты зима – белы одежды,
Осень – яркая планета,
И без зноя, с негой лето!
Всё в тебе смешалось дивно –
Оттого ты позитивна!
Здоровья, счастья и любви
С днём дачника и праздником 
всей Земли!

Пришёл прекрасный день Земли,
На дачах весь народ!

Ты поздравленья принимай – 
Вставай в наш хоровод.

Пусть птичье пенье – веселей
В чудесный день Земли!

И в летней прелести ночей
Цветные снятся сны!

Пусть нежный аромат цветов
Прибавит новых сил!

Чтоб был ты к радости готов!
Чтоб ты счастливым был!

Звичайна людина
Стоїть у сухому степу колодязь. Поруч з колодязем – хатка. В ній 

живуть дідусь з онуком.
Біля колодязя на довгій мотузці відро.
Їдуть подорожні, завертають до колодязя, п’ють воду, дякують 

дідусеві.
Перетерлась мотузка, упало відро в глибокий колодязь.
Немає в дідуся другого відра. Нічим води витягти, щоб попити.
День не п’ють води дідусь і онук, два дні не п’ють. Мучаться від 

спраги.
На третій день вранці проїжджає повз дідусеву хатину подорож-

ній з настороженими очима. На возі в нього побачив дідусь відро, 
прикрите соломою.

Глянув подорожній з настороженими очима на колодязь, глянув 
на дідуся з онуком, ударив коней батогом і поїхав далі.

– Що це за людина? – питає онук дідуся.
– Це не людина,– відповідає дідусь. Опівдні проїжджає повз ді-

дусеву хатину подорожній з байдужими очима. Дістає з воза відро, 
прив’язує до мотузки, витягує води, п’є сам і дає попити дідусеві й 
онукові, решту води виливає у сухий пісок, відро забирає й рушає 
далі.

– Що це за людина? – питає 
онук дідуся.

– Це ще не людина,– відпо-
відає дідусь.

Увечері проїжджає повз ді-
дусеву хатину подорожній з 
добрими очима. Дістає з воза 
відро, прив’язує до мотузки, 
витягує води, вгамовує спрагу 
і їде далі, а відро з водою так 
і залишається стояти на цям-
рині.

– Що це за людина? – питає 
онук.

– Звичайна людина,– відпо-
відає дідусь.

В.О Сухомлинський

23 липня - День дачника 
і свято всієї Землі
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та в регіонах:
Артемівськ ...... (066) 233-04-38
Балаклія .......... (050) 867-73-80
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
Ів-франківськ .. (0342) 75-04-15
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
Лозова .............. (050) 174-40-36
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

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
Харків ............... (095) 772-74-78
Черкаси ............ (067) 369-73-02
Чоповичі .......... (096) 327-42-27
Чугуїв ............... (099) 931-45-02
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 .... (066) 216-95-31
Дарниця (зал.) (099) 249-05-84
Лук'янівська ... (044) 221-70-92
Мінська ............ (099) 249-05-35
Осокорки ......... (099) 249-05-75
Пл.Перемоги ... (066) 757-97-29
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

Координати розповсюджувачів
газети «до Землі з любов'ю!»


