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В розпалі передплатна компанія 
на 2013 рік. Нещодавно мені зателе-
фонувало декілька чоловік і задали 
одне і те ж питання: «Для чого їм ви-
писувати газету на наступний рік?» 
В червні 2012 року в образі газети і ре-
дакції відбулися певні зміни, і вони хо-
тіли знати, чого ж їм все-таки чекати від 
газети «до Землі з любов’ю!» в Новому 
році. 

Передплативши газету, Ви зможете 
познайомитись з досвідом членів Клубу 
Органічного Землеробства, секретами 
майстерності людей, які досягли зна-
чних результатів в саду, на городі і вза-
галі в житті на землі, у злагоді з приро-
дою. Значна частина кожного номеру 
присвячена природному землеробству, 
також публікуємо важливі матеріали 
стосовно харчування, здоров’я, вихован-
ня дітей і екологічного будівництва. 
Обов’язково буде рубрика “Запитання-
відповідь», а також перевірені рецепти 
з переробки і зберігання продуктів, ку-
лінарні рецепти членів клубу – що смач-
но, корисно і під силу кожній людині.

По-друге, передплата газети дозво-

лить Вам бути в курсі новинок літерату-
ри і відеофільмів, які відповідають духу 
і букві нашої газети - «до Землі з 
любов’ю!». Ви ознайомитесь з корисною 
продукцією, яка є в Клубі ОЗ – посадко-
вим матеріалом, біологічними засобами 
захисту рослин, новинками садового ін-
вентаря, екологічними товарами для по-
буту, в тому числі миючими і гігієнічни-
ми засобами. 

По-третє, це стосується членів клубу, 
в газеті буде публікуватись інформація 
про досягнення, події і наміри Клубу Ор-
ганічного Землеробства в суспільстві. 

На завершення наведу причини, з 
яких слід виписувати газету «до Землі з 
любов’ю!» на 2013 рік:

• зменшена ціна передплати – 12 гри-
вень за півріччя;

• зручно і надійно – кожен номер у ва-
шій поштовій скриньці;

• виходить на папері (на відміну від 
інтернет-видань) – важливі матеріали і 
всю підшивку газети ви зможете давати 
почитати своїм сусідам і знайомим;

• передплата – це ваша допомога Клу-
бу Органічного Землеробства у виконан-

ні ним свого призначення;
• це щомісячна газета, яка перечиту-

ється деякими членами клубу від почат-
ку і до кінця по декілька разів.

Якщо ви вирішили передплатити га-
зету «до Землі з любов’ю!», спасибі за 
ваш вибір. До 20 грудня 2012 року ви мо-
жете здійснити передплату в будь-якому 
відділенні поштового зв’язку України. 
Передплатні індекси: 37007 (укр.) і 
99599 (рос.). Ви також можете передпла-
тити на пошті альманах «Бібліотека Ор-
ганічного Землеробства» (виходить 1 раз 
на 2 місяці, передплата на північчя - 45,3 
грн.), – передплатний індекс: 89267.

За своїм бажанням, копію квитанції 
разом з розповіддю про себе, свою ділян-
ку і досвід органічного землеробства, - 
висилайте на адресу: Клуб ОЗ, а/с 51, 
Київ 02140 (або на info@cluboz.net). Най-
кращі розповіді з фотографіями можуть 
бути опубліковані в газеті, за них ви 
отримаєте грошову премію в розмірі 50 
грн. 

Удачі,
Петро Трофименко

Організатор Клубу ОЗ, м.Київ

Передплата на газету «до Землі з любов'ю!»

Вийшов черговий випуск 
альманаху «Бібліотека органіч-
ного землеробства» №11, 2012 -  
«Выращивание земляники 
садовой (клубники)».

А5 формат, 128 стр.
Описані сорти, розмноження, 

способи посадки, зазисту від 
шкідників і хвороб. Окремий 
розділ – щодо спільної посадки 
з іншими рослинами, хороші і 
погані сусіди. Наведено досвід 
членів Клубу Органічного Зем-
леробства. І на десерт – страви з 
полуниці.

У видавництві «до 
Землі з любов'ю» поба-
чила світ нова брошю-
ра «Екодім». 

А5 формат,  120 стр.
В книзі викладені в 

легкій та доступній 
ф о р м і  о с н о в и  т а 
фунда ме нтальні, прак-
тичні знання з будів-
ництва в наших умо-
вах. Подані приклади 
простих та складних в 
будівництві  екологіч-
них будинків. 
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Тому, що я впевнений – ця газета до-
помагає як окремо взятій людині, так і 
суспільству в цілому, набути якостей 
для створення розумного життя на Зем-
лі. Вона містить багато практичних і 
корисних порад з вирощування хоро-
ших врожаїв без хімії, облаштування 
своєї ділянки землі, виховання дітей. 
Крім цього, в газеті «до Землі з 
любов’ю!» розміщуються матеріали, 
що допомагають людині зорієнтувати-
ся в сучасному житті при тому інфор-
маційному водоспаді з безліччю «нечи-
стот», які ллються з телеекранів, радіо, 

журналів, газет, книжок і бігбордів.
Я усвідомлюю, наскільки важли-

во в цій ситуації поширювати в сус-
пільстві таку газету. І тому щомісяця 
за свої кошти купую частину тиражу і 
поширюю її, як особисто, так і з поміч-
никами.

Мені доводилося чути три основні 
причини, через які люди відмовлялися 
поширювати газету «до Землі з 
любов’ю!»

Перша. В газеті є матеріали, які не 
подобаються. Причина поважна, але 
багатьом після цього я задавав питан-
ня, на їхню думку: «Поширення такої 
газети з усіма матеріалами, що в ній 
знаходяться, позитивно впливає на лю-
дину і суспільство чи негативно?» Піс-
ля невеликої паузи, подумавши, ті, 
кому я задавав таке питання, відпові-
дали: «Позитивно». Тоді розумно буде 
поширювати таку газету.

Друга. То це ж реклама Клубу ОЗ!? І 
це прекрасно! Я скажу так – це газета 
Клубу Органічного Землеробства. І в 
ній, відповідно, є запрошення для ба-
жаючих вступити до Клубу. Тут люди 
купують продукцію екологічного на-
прямку, суттєва частина грошей з її 
продажу витрачається на проведення 
навчальних безкоштовних семінарів, 
видання і поширення ВІСНИКА і газе-
ти «до Землі з любов’ю!». Якщо хтось 
сприяє розвитку такої справи – то честь 
йому і хвала за розуміння і підтримку.

Третя. Немає коштів, щоб придбати 
газету. Сумнівно, звичайно. Але все ж 
таки, я вдячний багатьом членам клу-

бу ОЗ, які беруть безкоштовно по де-
кілька газет в Клубі і роздають своїм 
близьким і знайомим. Хочу звернутися 
до вас з особистим проханням – купуй-
те, будь ласка, в кого є можливість, 
хоча б по пачці газет «до Землі з 
любов’ю!» і поширюйте її не тільки се-
ред своїх близьких і знайомих, але і 
просто на вулиці перехожим. Ціна пач-
ки (200 екз.) всього 70 грн. Ваша допомо-
га в збільшенні тиражу газети дозво-
лить зробити її ще більш доступною. 
Ну а якщо Ви називаєте себе організа-
тором Клубу ОЗ, то повинні підтвер-
джувати, що дійсно таким являєтесь і 
знаходити можливість для поширення 
потрібної кількості газет в своєму регі-
оні. Адже газета «до Землі з любов’ю!» 
є одним з основних інструментів для 
виконання Клубом ОЗ свого призначен-
ня.

Будь-яка людина витрачає частину 
свого бюджету і часу на різні соціальні 
потреби і заходи. Важливо почати усві-
домлювати, який вплив кожна з них 
здійснює на наше життя і суспільство 
в цілому. І зробити вибір, розуміючи 
свою відповідальність за те, що відбу-
вається навколо. 

З повагою, 
Юрій Гончарук 

Клуб Органічного Землеробства м.Київ

Чому я поширюю газету «до Землі з любов’ю!»?

Шановні видавці газети «до Землі з 
любов'ю!» 

Ось вже майже рік я член Клубу Орга-
нічного Землеробства. У січні 2011 року 
отримала плоскоріз Фокіна і спеціальну 
літературу. До весни перечитувала стат-
ті. Восени город був зораний, тому грядки 
робила навесні. Присадибна ділянка близь-
ко 8 соток, розділила на дві половини і ви-
йшло з двох сторін по 25 грядок. Довжина 
8 м і ширина 1 м, доріжки 30-40 см.

З одного боку, де планувала посадити 
пізні культури, грядки засіяла ячменем і 
люцерною. У люцерні я розчарувалася. По-
перше, дуже глибокі коріння. І по-друге, за-
несла з люцерною паразита-траву повелі-
ку. На буряках, помідорах, перці і бакла-
жанах її майже не було. А ось з картопля-

ними грядками довелося попрацювати: 
вибирала вручну неодноразово і в результа-
ті перед збором урожаю бадилля скосила і 
спалила. Люцерну цю купувала на ринку в 
м. Миколаєві.

Плоскорізом і грядками дуже задоволе-
на. Працюю із задоволенням, на городі я 
відпочиваю, хоча мені вже за 70 і на обліку 
в поліклініці з приводу захворювань серце-
во-судинної системи.

Картоплю садила по 2 рядки на грядці, 
і дійсно вибирала без лопати. Також сади-
ла буряк, перець, помідори і баклажани. А 
ось лук часник, морква по 4 рядки, огірки -   
в 1 рядок. Урожай зібрала відмінний, гряд-
ки зручно обробляти, поливати, збирати 
плоди.

Як тільки вибрала часник, цибулю, 

огірки – посіяла овес. Перший укіс вівса з'їли 
кури і гусаки, а другий – залишила на зиму, 
для добрива. Для боротьби з колорадським 
жуком користувалася Актофітом, сподо-
бався.  Обробила 2 рази. Підходить і для 
тлі.

Добре було б  організувати в Березанці 
Клуб Органічного Землеробства. З нетер-
пінням чекаю весни. Грядки не перепахува-
ла, трохи підпушила плоскорізом і попра-
вила, оскільки земля сповзла на доріжки. 
На другій половині грядок навесні хочу по-
сіяти горох і жито.

Тепер, як побачу черв'ячка – прикриваю 
землею і дякую йому за роботу. Велике спа-
сибі за газету, дуже цікава і корисна.

З повагою,
Усольцева Н.ІI.

Член Клубу ОЗ, 
смт Березанка Миколаївської обл.

Плоскорізом і грядками дуже задоволена

Замовити газету «до Землі з 
любов’ю!» можна за телефонами: 

050-311-55-60; 067-45-75-777
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Доброго здоров’я, дорогі читачі! 
Зовсім недавно у мене з'явилася не-

велика ділянка землі, і дуже хочеться 
встигнути що-небудь посадити на ній 
до початку морозів. Досвіду посадки 
рослин під зиму у мене ще немає, тому 
коли я дізналася про проведення семі-
нару в Клубі Органічного Землеробства 
на тему «Зелень в грунті і на підвіконні, 
підзимня сівба зелених культур», з ра-
дістю вирішила його відвідати.  Семі-
нар вела прекрасна жінка – Герта Ана-
толіївна Рихльовська. З перших секунд 
вона мені сподобалась своєю життєра-
дісністю, простим і зрозумілим пояс-
ненням і щирим бажанням  розповісти 
про накопичений досвід. Вона так на-
тхненно розповідала про посадки, що я 
вже з нетерпінням чекаю вихідних, щоб 
поїхати на свою ділянку і втілити отри-
мані знання.

Хочу і Вам розповісти її рекоменда-
ції і поради з посадки рослин під зиму в 
грунт і на підвіконні. 

Виявляється в листопаді можна по-
садити багато корисного і смачного. 
Грядки для підзимньої сівби краще за-
готовити заздалегідь. Для цього грунт 
обробляється плоскорізом на глибину 

4-5 см, після чого робляться канавки по-
трібної глибини. Вже зараз потрібно  за-
готовити мішок-два родючого грунту, 
компосту і поставити в тепле місце (під-
вал або веранду) для посіву по мерзло-
талій землі, а також для посадки коре-
неплодів на підвіконні.

Що можна сіяти під зиму? 
Цибуля. Для сівби під зиму викорис-

товують п'ять видів цибулі. 
1) Цибуля "чорнушка", яку сіють за-

раз, а влітку розділяють на 3 розміри:  
до 1 см і до 3 см - це "сівок", для посадки 
на повноцінну цибулину; більше 3 см – 
для посадки цибулі на зелень (у грунті 
або на підвіконні). 

2) "Сівок", сіється зараз, щоб до лип-
ня отримати повноцінну хорошу цибу-
лину. Глибина бороздки має бути при-
близно 4 см. Відстань між цибулинами 
- 3 см.

Якщо сіяти чорнушку на сівок, то са-
дити потрібно густо, якщо на цибулину 
- рідше. 

3) Голландські сорти лука можна са-
дити і в грудні по мерзло-талій землі. У 
канавки сіється лук і присипається за-
здалегідь підготовленим грунтом. Гли-
бина канавки така ж, як і для сівка - 
близько 4 см.

Зелень в грунті і 
на підвіконні!

4) Цибуля порій. Ціниться тим, що в 
ній, в порівнянні з іншими видами ци-
булі, при зберіганні збільшується віта-
мін С. Для посадки цибулі порію канав-
ки роблять глибше - 10 - 15 см, насіння 
присипають землею на 2 см, після чого 
вкривають мульчою. Весною мульчу 
краще прибрати, щоб земля швидше 
прогрілася. Цибуля порій росте все літо 
і земля досипається по мірі її зростан-
ня.

Міжряддя мають бути 30 - 50 см. 
Якщо цибулю посадите часто - навесні 
потрібно буде її розсадити, коли вона 
підросте до 30 см. Садять цибулю порій 
"віялом", впоперек канавки, щоб дати 
розкидистим листочкам місце для зрос-
тання. Цибуля порій добре стоїть всю 
зиму і, навіть якщо примерзає, то при 
перших проміннях сонця швидко відхо-
дить і в березні,  коли ще нічого немає в 
полі – вона радує своєю зеленню.

5) Духм’яна цибуля, теж підходить 
для сівби під зиму у відкритий грунт.  

Щоб запобігти хворобам цибулин, їх 
потрібно замочити на 20 хвилин в соло-
ній воді (3 ст. ложки на 5 л води), підсу-
шити і вже потім садити. Вважається, 
що від солі цибуля стає солодшою.

Морква. Можна сіяти підзиму, але 
насіння треба брати на 30% більше. Щоб 
морква сіялась рівномірно і не густо, 
насіння можна змішати з піском. Для 
цього беруть 1 ч. ложку насіння, змішу-
ють з 1 стаканом піску і розділяють на 
2 частини.  Кожної частини вистачає на 
1 кв. м. посадки.

Петрушка. Її садять в серпні-верес-
ні, але можна і зараз. Канавки для пе-
трушки роблять - 1,5 - 2 см.  

Селера. Кореневу селеру сіють в ка-
навки і зверху присипають торфом або 
снігом. У селери дуже дрібне насіння, 
тому, навіть під легким покривом, воно 
саме заглиблюється в землю.

Якщо ж присипати насіння важкою 
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землею, воно може крізь неї не пробити-
ся! Селера любить пересадку, тому її 
можна пересаджувати до 3 разів, щоб 
вона росла на 20 сантиметрах одна від 
одної. Восени наступного року, при ви-
копуванні селери, один коренеплід 
можна залишити, прикривши його зем-
лею і листям, а навесні він вже дасть 
стрілку на насіння. Так, у вас буде своє 
насіння на наступну посадку.

Кріп, ревінь, щавель, коріандр 
(кинзу) також можна сіяти підзиму. 

Пастернак. Смачна і корисна росли-
на, особливо для чоловіків, але із-за 
якості насіння може по різному сходи-
ти, тому потрібно сіяти лише свіже на-
сіння. 

Шпинат. Містить в собі велику кіль-
кість кальцію, калія і вітаміну D2. Його 
корисно споживати для здоров'я і міц-
ності кісток. Особливо шпинат корис-
ний дітям, для формування кісткових 
тканин. Шпинат сіють в серпні, і вже до 
листопада на городі зростає велике 
смачне листя, яке стоїть всю зиму, аж 
до весни. Якщо сіяти шпинат зараз, він 
зійде весною. Спеку він не любить, 
якщо пізно посіяти (у квітні) - піде в 
стрілку або зів'яне. 

Ні в якому разі не потрібно поли-
вати посіви - навесні, насінню спо-
вна вистачить вологи від снігу, що 
розтанув, а восени їм набухати не 

треба, інакше взимку вони заги-
нуть.

Навесні, коли середня температура 
буде вища +10°С, можна обробити зем-
лю Емочками (100 г на 1 відро води).  

Зараз, поки ще немає морозів, з дачі 
можна привезти трохи землі для посад-
ки зелені на підвіконні, а також підго-
тувати попіл, щоб при необхідності 
присипати розрізи коренеплодів або за-
мочити навесні насіння в попільному 
розчині для дезинфекції.

Що можна посадити на підвіконні 
вже зараз? 

- Петрушку. Викопують не зовсім 
вдалі корінці, беруть горщик заввишки 
бажано 18 см, викладають на дно трохи 

землі і садять так, щоб корінець вигля-
дав із землі на 1,5 см. Якщо довгий ко-
рінець – його відрізають і зріз присипа-
ють попелом, ОБОВ'ЯЗКОВО ПРОСУ-
ШУЮТЬ і тільки потім садять в землю. 
Якщо не просушити корінь – він загниє! 

Так само садять  моркву і буряк для 
зелені. У зеленому листі вітаміну А і С 
в десятки разів більше, ніж в корене-
плодах! 

- Крес-салат (насіння) можна сіяти 
кожні два тижні, але в нову землю. Че-
рез 2 тижні він вже готовий до вживан-
ня.

- Цибуля на зелень. Беруть сівок 
більше 3 см і ставлять на землю, не за-
глиблюючи, щоб не загнив. Через де-
кілька днів в землю почнуть йти ко-
рінці. У воду ставити цибулини не ба-
жано - від землі вони більше отрима-
ють живильних речовин. Щоб скоріше 
отримати зелену цибулю, можна зріза-
ти в цибулини верхівку. Коли цибуля 
вже почне проростати - різати верхів-
ку не треба.

Через три тижні, цибулю можна зно-
ву садити. Для посадки на зелень кра-
ще брати свою домашню цибулю, вона 
смачніше і солодше, чим куплена, ви-
рощена із застосуванням хімії.  Після 

посадки зелені на підвіконні, сіянці 
можна побризкати слабким розчином 
Емочек (1 мл на 1 л води).

Добре, якщо є підсвічування у вигля-
ді лампи денного світла, тоді посадки 
на підвіконні відчуватимуть себе добре 
і будуть пишно рости всю зиму.  

Посадити свою зелень на підвіконні 
– це дуже гарне рішення, адже так при-
ємно взимку додати до борщику або 
кашки навіть маленьку щіпку аромат-
ної свіжої зелені, не говорячи вже про 
корисність свіжих салатів і «зелених 
коктейлів».

Ось такі корисні знання я отримала 
всього за 1,5 години. Дуже дякую Клубу 
Органічного Землеробства за організа-
цію таких семінарів, які, на мій вели-
кий подив, проходят безкоштовно! 
Оскільки досвіду в природному земле-
робстві у мене дуже мало, ці семінари 
для мене – чудова можливість отрима-
ти потрібні знання і реалізувати їх на 
своїй ділянці, тому я із задоволенням, 
при будь-якій можливості їх відвідува-
тиму.  

Вдалих Вам зимових посадок і хоро-
ших урожаїв на підвіконні!

Ольга Купрашвілі
Член Клубу ОЗ, м. Київ.

Город на підвіконні! 
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оБРІзКа садУ – за і пРоти
Обрізати дерева чи ні? Таке пи-

тання задає собі більшість людей, 
які вирішили закласти власний сад. 
В принципі, відповідь на це питан-
ня в кожного своя, і шукати її по-
трібно в собі. 

Сучасна школа садівництва дає од-
нозначну відповідь. Ще в 1900 році Ми-
кола Гоше стверджував: «Розумна об-
різка повинна бути визнана всіма пло-
доводами, тому що без неї ми не були б 
здатні досягнути таких значних і та-
ких цінних врожаїв, як при правильно-

му її застосуванні. Лише за допомогою 
обрізки саду дається можливим нада-
вати деревам форму, що відповідає ва-
шим цілям, і покласти основу чи силь-
ному розвитку молодого дерева, чи на-
впаки, затримці його росту; в остан-
ньому випадку ми викликаємо збіль-
шення числа розгалужень з одночасним 
стримуванням їх слабого росту, щоб 
прискорити плодоносіння і змусити де-
рево приносити прекрасні і найкращі 
плоди». Тому сьогодні більшість дачни-
ків і садівників, які хочуть отримувати 

високі врожаї, впевнені в необхідності 
і доцільності обрізки плодових дерев і 
кущів.

Але є й інший підхід – «до Землі з 
любов’ю!». При такому природному під-
ході обрізка дерев стає такою ж зайвою 
і навіть шкідливою операцією, як і осін-
нє перекопування грунту. Пропонуємо 
вашій увазі уривки з книг практиків-са-
дівників, які мають альтернативні по-
гляди на обрізку дерев.

Можна отримати чудовий резуль-
тат і обрізкою, і її відсутністю. Треба 
дивитися на реальне дерево…

І ще важливий факт. Якщо дерево 
зовсім не ріжуть, воно набуває най-
оптимальнішої природної форми, і 
буде віддавати максимум врожаю – 
хоча, можливо, не щороку і не найви-
щої якості. З таким деревом мінімум 
клопотів. Але якщо ви одного разу 
обрізали сильне дерево, - ви прире-

кли себе на регулярну роботу. Пору-
шена крона втрачає розумність і за-
ростає хаосом вовчків. Обрізане і по-
кинуте дерево завжди перетворюєть-
ся в маленькі джунглі. Тому, якщо 
вже різати, то доведеться різати по-
стійно і грамотно. Або – або. Як ска-
зав великий Гоше, «обрізка безгра-
мотна і недбайлива завдає деревам 
шкоди незрівнянно більшої, ніж вза-
галі її відсутність».

В решті решт, все залежить від 
правильної точки зору і від вміння 
читати книгу природи. В цій книзі 
немає помилок на відміну від тих 
знань, які я здобув при навчанні са-
дівництву: через застосування 
штучних добрив у дерев почав 
з’являтися сильний ріст, після об-
різки дерево утворює багато вовч-
ків, які також повинні бути обріза-
ні. Камбій – шар росту під корою – 
через добрива росте надміру, тому 
рослини не встигають підготувати-
ся до кліматичних змін в природі і 
вимерзають взимку частково або 
повністю. Мій власний досвід під-
вів мене до того, щоб відійти від 
отриманих в школі знань…

Регуляція сортів в садівництві 
завдає шкоди. Сучасні сорти для 

нашої висоти не підходять, а старі, 
культурні і дикі, менш вибагливі, 
міцніші і за складом корисних ре-
човин набагато цінніші. Саджанці, 
що зустрічаються в природі, сильні 
в рості, і мають рясне утворення гі-
лок при основі, завдяки цьому вони 
стають більш захищеними від зві-
рів… Обрізка дерев, таким чином, 
взагалі відпадає за наступними 
причинами: гілки під вагою плодів 
опускаються і дозволяють соняч-
ним променям проникати в глиби-
ну крони; дерево стає стабільним 
завдяки нижнім гілкам, що опусти-
лися, і опираються на землю; утво-
рення вовчків припиняється, 
оскільки вся енергія йде на плодо-
носіння і ріст нових гілок. Завдяки 
симбіозу рослин дерева забезпечу-
ються оптимальною кількістю ко-
рисних речовин і вологою. 

М.І. Курдюмов «Формовка замість обрізки» 

зепп Хольцер «аграрій-революціонер» 
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Внутрішній голос – найкращій порадник

Доброго здоров’я нашому поважному виданню, і всім 
учасникам «революційного» органічного землеробства!

Чому революційного? Тому що, як пише дописувачка, 
«відмовитися від оранки було страшно!»

Інша авторка перегукується з нею: «Важко здавав 
позиції мій чоловік, тому частину городу він у мене ві-
дібрав і скопав...»

Дійсно, легше пояснити сусідам, часом, ніж переко-
нати члена сім'ї, як це відступитись від загального і ві-
ковічного способу землеробства.

Тут єдиним аргументом виступає врожайність. А 
ще, можливо і елемент особистої творчості. Ось, що 
пише нам Марина Гирліна в лютневому номері цього 
року газети «до Землі з любов’ю!»: «... На городі я сама 
собі і пароплав, і капітан, всі інші зайняті своїми спра-
вами... Тому «колгоспних» посадок-збирань у нас не було 
останніх п’ять років. Городні медитації на самоті я 
люблю всією душею, так що всі задоволені».

Чудово розумію дописувачку. Маю окрему ділянку в 
15 соток, поділену впоперек валами Зеппа Хольцера. 
Так ось на двох із них я лишив густі куліси із сорго, під-
різані на висоті 1 м, для снігозатримання. І трохи по-

жалкував, що не зробив куліси на решті шести валах. 
Тому що снігу в нас випало всього 20 см. Коли сусідні зо-
рані городи голі від знесеного снігу, то ці 2 куліси запо-
внені снігом вщерть! Оскільки біля валів висаджені дво-
річні горіхи, ще не високі, то можливо доведеться зро-
бити проти них «вікна» в моїх кордонах. Причому про-
експериментую частоколом з кукурудзи і соняшника, 
а в основному із сорго віничного (маю гігантське) і зер-
нового. Чим сорго приваблює? Після дозрівання і підрі-
зання секатором на висоті 1 м, прекрасно відростає до 
морозів, густішає. А затримання вологи, в нашій посу-
сі – архіважливе! І буде нам щастя! Здоров’я, успіхів 
всім. Експериментуйте, набувайте досвіду. Для почат-
ківців цікаво і корисно надзвичайно! 

А ще, у виданні за лютий ц. р. є такі рядки: «Навіть 
володіючи знаннями і вивчивши технології, 
обов’язково прислухайтесь до себе, саме внутріш-
ній голос – найкращій порадник».

Ось, коротко, оскільки напрацювання поки що скром-
ні. 

З повагою, віри всім, це — основа всього! Щасливого 
року!

Передерій Олексій
с.Мала Білозерка, Василівський р-н, Запорізька обл.

… Коли я намагався в цитрусо-
вому саду набути досвіду нату-
рального ведення господарства, я 
не робив обрізку дерев і надавав 
їм можливість рости, як вони хо-
чуть. В результаті гілки переплі-
тались між собою, дерева піддали-
ся нападам комах, і майже 0,8 га 
мандаринового саду стали непри-
датними і загинули. З цього часу 
питання «Що ж таке натуральний 
метод?» не виходило в мене з голо-
ви. В процесі пошуку відповіді я 
погубив ще 400 дерев. Але, наре-
шті, я відчув, що я можу з впевне-
ністю сказати: «Ось натуральний 
метод».

В тій мірі, в якій дерева відхи-
ляються від своєї природної фор-
ми і стає необхідною обрізка і зни-
щення комах, в тій самій мірі люд-
ське суспільство віддаляється від 
життя природи і стає необхідною 
шкільна освіта. В природі фор-
мальна шкільна освіта не має за-
стосування. 

У вихованні дітей багато бать-
ків роблять ту ж помилку, яку я 
робив в саду на перших порах. На-
приклад, навчання дітей музиці 

так само непотрібне, як обрізка 
плодових дерев. Дитяче вухо саме 
ловить музику. Дзвін струмка, 
кумкання жабенят на березі річки, 
шелест листя в лісі – всі ці природ-
ні звуки – це музика, справжня му-
зика. Але коли вриваються різно-
манітні подразнюючі шуми і  зби-
вають з толку, дитяче чисте 

сприйняття музики зникає. 
Якщо продовжувати в тому ж 

роді, то дитина буде нездатною по-
чути пісню в поклику пташки чи в 
звукові вітру. Ось тому музичне 
виховання вважається благотвор-
ним для дитячого розвитку.

Дитина, що виросла з незіпсова-
ним чистим слухом, можливо, не 
зуміє зіграти популярні мелодії 
на скрипці чи піаніно, але я не ду-
маю, що це має якесь відношення 
до здатності слухати істинну му-
зику чи співати. Коли серце повне 
пісень, про таку дитину можна 
сказати, що вона музично обдаро-
вана.

Майже кожен думає, що «приро-
да» - це хороша річ, але мало хто 
може осягнути різницю між тим, 
що властиво і що невластиво при-
роді. 

Якщо одну єдину нову бруньку 
зрізати з фруктового дерева, це 
може викликати такі порушення, 
які буде неможливо виправити. 
Якщо дереву дають рости вільно в 
природній для нього формі, то гіл-
ки відходять від стовбура в певній 
послідовності таким чином, що 
все листя отримує сонячне світло 
однаково. 

Масанобу Фукуока «Революція однієї соломинки» 
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Повільно раби йшли один за одним, 
і кожен ніс відшліфований камінь. Чо-
тири шеренги, довжиною в півтора кі-
лометри кожна, від каменетесів до міс-
ця, де починалось будівництво міста-
фортеці, охороняли стражники. 

На десяток рабів приходився один 
озброєний воїн-стражник. Осторонь 
від рабів, на вершині тринадцятиме-
трової рукотворної гори з відшліфова-
ного каменю, сидів Кратій – один з вер-
ховних жреців; протягом чотирьох мі-
сяців він мовчки спостерігав за тим, 
що відбувалось. Його ніхто не відволі-
кав, ніхто навіть поглядом не смів пе-
рервати його роздуми. Раби і сторожа 
сприймали штучну гору з троном на 
вершині як невід’ємну частину ланд-
шафту. І на людину, яка то сиділа не-
порушно на троні, то проходжалась по 
майданчику на вершині гори, вже ніх-
то не звертав уваги. Кратій поставив 
перед собою задачу перебудувати дер-
жаву, на тисячоліття закріпити владу 
жреців, підкоривши їм всіх людей Зем-
лі, зробити їх всіх, включаючи прави-
телів держав, рабами жреців. 

Одного разу Кратій спустився вниз, 
залишивши на троні свого двійника. 
Жрець змінив одяг, зняв перуку. Нака-
зав начальнику сторожі, щоб його за-
кували в ланцюги, як простого раба, і 
поставили в шеренгу, за молодим і 
сильним рабом на ім'я Нард. Вдивляю-
чись в лиця рабів, Кратій помітив, що 
в цього молодого чоловіка погляд до-
питливий і оцінюючий, а не блукаю-
чий чи відчужений, як в багатьох. 

Лице Нарда було то зосереджено-заду-
маним, то стурбованим. «Значить, він 
виношує якийсь свій план», - зрозумів 
жрець, але хотів переконатися, на-
скільки точним було його спостере-
ження. 

Два дні Кратій слідкував за Нардом, 
мовчки тягаючи каміння, сидів з ним 
поряд під час трапези і спав поряд на 
нарах. На третю ніч, як тільки надій-
шла команда «Спати», Кратій повер-
нувся до молодого раба і пошепки з го-
рем і відчаєм промовив незрозуміло 
кому адресоване запитання: «Невже 
так буде продовжуватись все життя?»

Жрець побачив: молодий раб здриг-
нувся і миттю розвернувся лицем до 
жреця, очі його блищали. Вони сяяли 
навіть при тьмяному світлі горілок ве-
ликого бараку. 

- Так не буде довго продовжуватись. 
Я додумую план. І ти, старий, теж мо-
жеш в ньому взяти участь, - прошепо-
тів молодий раб.

- Який план? – байдуже і з зітханням 
запитав жрець. 

Нард гаряче і впевнено почав пояс-
нювати:

- І ти, старий, і я, і всі ми скоро буде-
мо вільними людьми, а не рабами. Ти 
порахуй, старий: на кожен десяток ра-
бів приходиться по одному сторожни-
ку. І за п’ятнадцятьма рабинями, які 
готують їжу, шиють одяг, наглядає 
теж один сторожник. Якщо в обумовле-
ний час всі ми накинемося на сторожу, 

то переможемо її. Нехай сторожа 
озброєна, а ми заковані в ланцюги. Нас 
десять на кожного, і ланцюги також 
можна використати як зброю, підстав-
ляючи їх під удар меча. Ми роззброїмо 
всю сторожу, зв’яжемо їх і заволодіємо 
зброєю.

- Ох, юначе, - знову зітхнув Кратій і 
ніби байдуже промовив: - твій план не-
додуманий: сторожників, які спостері-
гають за нами, роззброїти можна, але 
скоро правитель пришле нових, може 
навіть цілу армію, і вб’є повсталих ра-
бів. 

- Я і про це подумав, старий. Треба 
вибрати такий час, коли не буде армії. 
І цей час настає. Ми всі бачимо, як ар-
мію готують до походу. Заготовляють 
провіант на три місяці шляху. Зна-
чить, через три місяці армія прийде в 
призначене місце і вступить в бій. В 
битві вона ослабне, але переможе, за-
хопить багато нових рабів. 

Для них вже будуються нові бараки. 
Ми повинні почати роззброювати сто-
рожу, щойно армія нашого правителя 
вступить в бій з іншою армією. Гінцям 
знадобиться місяць, щоб доставити 
звістку про необхідність негайного по-
вернення. Ослаблена армія буде верта-
тись не менше трьох місяців. За чотири 
місяці ми зуміємо підготуватися до зу-
стрічі. Нас буде не менше, ніж солдатів 
в армії. Захоплені раби захочуть бути 
з нами, коли побачать, що відбулося. Я 
правильно все передбачив, старий. 

Демон Кратій
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Мій психіатр вважає, що 
знаходячись в стаціонарі, я не 
зможу правити світом...  

– Ха-а! Нещасний раб !!!

- Так, юначе, ти з планом, з думками 
своїми зможеш сторожу роззброїти і 
отримати перемогу над армією, - відпо-
вів жрець вже підбадьорливо і додав: - 
але що потім раби стануть робити і що 
станеться з правителями, сторожею і 
солдатами?

- Про це я трохи думав. І поки що при-
ходить в голову одне: всі, хто рабами 
були, стануть нерабами. 

Всі, хто сьогодні не раби, рабами бу-
дуть, - ніби роздумуючи вголос, не зо-
всім впевнено відповів Нард. 

- А жреців? Скажи мені, юначе, до ра-
бів чи нерабів жреців, коли ти перемо-
жеш, зарахуєш?

- Жреців? Про це також я не думав. 
Але зараз міркую так: нехай жреці за-
лишаться, як є. Їх слухають раби, прави-
телі. Хоч важко їх часом зрозуміти, але 
думаю, вони нешкідливі. Нехай розпо-
відають про богів, а життя своє ми зна-
ємо самі як краще проживати. 

- Як краще – це добре, - відповів жрець 
і вдав, ніби дуже хоче спати. 

Але Кратій цієї ночі не спав. Він роз-
думував. «Звичайно,  - думав Кратій, - 
найпростіше всього про змову повідо-
мити правителю, і схоплять юнака-ра-
ба, він явно головний натхненник для 
інших. Але це не вирішить проблеми. 
Бажання звільнення від рабства завжди 
буде у рабів. З’являться нові ватажки, 
будуть розроблюватися нові плани, а 
якщо так – головна загроза для держави 
завжди буде присутня всередині держа-
ви».

Перед Кратієм стояла задача: розро-
бити план поневолення всього світу. 
Він розумів: досягнути мети з допомо-
гою лише фізичного насилля не вдасть-

ся. Необхідний психологічний вплив на 
кожну людину, на цілі народи. Треба 
трансформувати думку людську, всели-
ти кожному: рабство є вище благо. Не-
обхідно запустити програму, яка буде 
саморозвиватися, дезорієнтувати цілі 
народи в просторі, часі і поняттях. 

Але найголовніше – в адекватному 
сприйнятті дійсності. Думка Кратія 
працювала все швидше, він перестав 
відчувати тіло, важкі кайдани на руках 
і ногах, і раптом, наче спалах блискав-
ки, виникла програма. Ще не деталізо-
вана і непояснена, але вже відчутна і 
запалююча своїм масштабом. Кратій 
відчув себе єдиновладним правителем 
світу. 

Жрець лежав на нарах, закований в 
кайдани, і захоплювався сам собою: «За-
втра вранці, коли поведуть всіх на робо-
ту, я подам умовний знак, і начальник 
охорони віддасть розпорядження вивес-
ти мене з шеренги рабів, зняти кайдани. 
Я деталізую свою програму, промовлю 
декілька слів, і світ почне змінюватись. 

Неймовірно! Всього декілька слів – і 
весь світ підкориться мені, моїй думці. 
Бог дійсно дав людині силу, якій немає 
рівної у Всесвіті, ця сила – людська дум-
ка. Вона народжує слова і змінює хід іс-
торії. Незвичайно вдала склалась ситу-
ація. Раби підготували план повстання. 
Він раціональний, цей план, і явно 
може призвести до позитивного для них 
проміжного результату. Але я всьго 
лише декількома фразами не лише їх, 
але й нащадків сьогоднішніх рабів, та і 
правителів земних рабами бути на гря-
дущі тисячі років змушу».

Вранці за знаком Кратія начальник 
охорони зняв з нього кайдани. І вже на 

наступний день на його майданчик для 
спостережень були запрошені інші 
п‘ять жреців і фараон. Перед людьми, 
що зібралися, Кратій почав свою промо-
ву:

- Те, що ви зараз почуєте, не повинно 
бути ніким записано чи переказано. На-
вколо нас немає стін, і мої слова ніхто 
крім вас не почує. Я придумав спосіб пе-
ретворення всіх людей, що живуть на 
Землі, в рабів нашого фараона. Зробити 
це навіть з допомогою численних 
військ і виснажливих війн неможливо. 
Але я зроблю це кількома фразами. 
Пройде всього два дні після того, як я їх 
вимовлю, і ви переконаєтесь, як почне 
змінюватися світ…

(Продовження  в наступному номері)

Володимир Мегре  
«Новая цивилизация» частина 1

Где нет свободы и покоя
Погрязши в тяжести оков
Есть души жаждущие боя
Чтоб волей наградить рабов

Границ не зная и времён
Любой ценой идущих к цели
Сменили множество имён
А те, кто кнут держал, вспотели

И стали думать и гадать
Как же пресечь это явленье
Желание свободным стать
Чтобы забыли поколения

И погрузившись в мир теней
Познавши бренные оковы
Магистр пагубных идей
Свободе выковал подковы …

Iван Талалаєв

***

***
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Що ви уявляєте собі, коли чуєте 
слово «жива огорожа»? До недав-
нього часу я уявляв собі акуратно 
підстрижені стрункі ряди кущів в 
оточенні зеленого газону, які по-
требують регулярного догляду. 
Але виявляється, що живопліт 
може бути іншим. Яскравим, кві-
тучим, різної висоти і ширини, з 
листяних і хвойних рослин і т.д. 
Ось де нарешті може розгулятися 
фантазія і творчий порив. 

Для чого потрібна жива огорожа? 
Здавалось би, відповідь проста – ого-
роджувати ділянку від сторонніх по-
глядів і непроханих гостей. І думаю, 
з цим вона чудово впорається, даючи, 
разом з цим, притулок і їжу для бага-
тьох комах, птахів і дрібних тварин. 
Та й людина зможе зібрати солідний 
врожай, адже в живій огорожі мо-
жуть і повинні рости плодові росли-
ни. Тут стануть у пригоді: смородина 
і малина, аґрус, ірга, дерен, калина, 
горобина, вишня, черемха, барбарис, 
шипшина і т.д. Список можна продо-
вжувати дуже довго, адже, по суті, 
будь-якій рослині можна знайти в 
живій огорожі своє місце. Окремо на-
гадаю про бджіл, яким, за моїми спо-
стереженнями, так не вистачає рос-
линного різноманіття, яке колись па-
нувало навколо. Вони будуть вдячні 

вам за добавку до свого нектарно-
пилкового раціону. Я вже не кажу 
про естетичну красу… Адже наскіль-
ки гарною може бути жива огорожа, 
навіть важко уявити! А якщо задума-
тись над тим, що, на відміну від пар-
кану, її немає необхідності ремонту-
вати, і служити вона вам зможе дуже 
довго, якщо не сказати вічно, то стає 
незрозуміло, чому більшість людей 
досі продовжує будувати паркани з 
мертвого матеріалу.

Щоб жива огорожа видалась на сла-
ву, необхідно гармонійно поєднати 
практичну і естетичну складову. Тоб-
то, вона має якісно відгороджувати 
ділянку, при цьому мати чудовий ви-
гляд в будь-яку пору року. Для того, 
щоб цього досягнути, потрібно розу-
міти властивості матеріалу, з яким 
збираєтесь працювати, тобто необхід-
но спостерігати за рослинами, як вони 
ростуть, якої висоти, якого освітлення 
потребують, наскільки густо можна 
садити і т.д. Думаю, більшість людей 
з тих, хто працює на землі, так чи 
інакше мають про це уявлення, хоча б 
інтуїтивно. Та й жива огорожа, в край-
ньому випадку, дозволяє виправляти 
помилки і вносити вдосконалення.

Крім огороджування ділянки по пе-
риметру, можна застосувати живий 
матеріал для створення затишних зон 
на ділянці, таких собі живих кімнат. І 
навіть для тварин і птахів можна 
створити загін з рослин. Для цього, 
наприклад, можна огородити його сіт-
кою-рабицею, а потім густо обсадити 
по периметру різними кущами, ліана-
ми, деревами. Так тваринам буде за-
безпечений додатковий затишок, а та-
кож додаток до раціону у вигляді лис-
тя і ягід з оточуючих їх рослин. 

Жива огорожа...



до Землі з любов'ю!  листопад 2012    11

р од о в і  п о м і с т я

Розглянемо на прикладі, як може 
виглядати жива огорожа. У мене є ді-
лянка землі в селі, фасад ділянки до-
вжиною 38 метрів виходить на сіль-
ську вулицю, відсипану гранітним 
відсівом, від якого під час проїзду ма-
шин піднімаються густі хмари пилу. 
До того ж, ділянка добре проглядаєть-
ся з дороги, оскільки вона знаходить-
ся під легким нахилом. Є дерев’яний 
паркан, але він не надає необхідного 
захисту. На малюнку вгорі сторінки 
можна побачити, який вигляд зараз 
має фасад (всі рослини знаходяться 
за парканом, а він не намальований 
для того, щоб не завантажувати ма-
люнок). 

Як видно, за парканом вже ростуть: 
вишня, верба кучерява, калина, граб, 
дерен, барбарис, береза, черемха, 
шовковиця, кримська сосна. Ці дере-
ва знаходяться на різній відстані від 
межі ділянки, а то, виходячи з малюн-
ка, можна подумати, що вони виса-
джені в ряд. Ці поодинокі рослини 
явно потребують сусідів. Поміркував-
ши над цим завданням, можна запро-
понувати такий варіант живої огоро-
жі, який зображений на другому ма-
люнку, думаю він вартий втілення: в 
першому ярусі (невисокі кущі): ялі-
вець козацький, самшит, тис ягідний, 
жимолость, форзиція, спірея Вангут-
та, барбарис, шипшина, магонія паду-
болиста, смородина. Ці кущі можна 
посадити досить густо – в два ряди на 
відстані близько 50 см один від одно-
го. В другому ярусі будуть рости ви-
шня, глід, верба, калина, граб, бузок, 

скумпія, магнолія, дерен, обліпиха, 
береза, жасмін, черемха, горобина і 
шовковиці. Відстань між деревами – 
близько трьох метрів. 

І нарешті, в третьому ярусі – сосна 
звичайна, кедр сибірський, сосна 
кримська – вічнозелені рослини, що 
м’яко пропускають сонячне світло. 

При створенні живої огорожі го-
стро постає питання стосовно посад-
кового матеріалу. Звичайно, можна 
придбати більшість рослин в садових 
центрах, але це затратно. Краще по-
глянути навколо і скористатися під-
ручним матеріалом. Це рослини з 
власної ділянки, щось можна знайти 

в сусідів і знайомих, щось в лісі чи по-
садці і т.д. Навесні часто можна помі-
тити багато молоденьких сіянців най-
різноманітніших дерев і кущів в пар-
ках і лісах, але, на жаль, більшість з 
них не доживають і до наступного 
року. Думаю, гарною ідеєю буде взяти 
їх до себе в розсадничок на дорощу-
вання. Також можна виростити са-
джанці самому з насіння чи живців.

Бажаю вам удачі і натхнення на 
створення живої огорожі для Родово-
го Помістя!

Дмитро Акатьєв, 
організатор Клубу ОЗ, м. Київ.
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     … Гасло «За Родину!», зображення легендарної «полу-
торки» військових часів, злагоджена і по-армійськи чітка ро-
бота команди в пілотках. Відповідна музика на тему Вели-
кої Вітчизняної війни –  все створювало атмосферу незабут-
ньої і грандіозної події, коли Діди наші в великих битвах за-
хистили і відстояли нашу Батьківщину. Слава, честь їм і 
хвала!...

Iгор Андросов
Організатор прийому автопробігу

м. Кременчук, Полтавська обл.

За два тижні, з 16-го по 27 жовтня 2012 року, автопробіг «За 
Родину!» проїхав 16 міст: Севастополь і Сімферополь, Хер-
сон і Миколаїв, Одесу, Умань і Білу Церкву, Фастів і 
Київ, Черкаси і Кременчук, Полтаву і Харків, Білгород 
і Курськ, Москву. Майже десять тисяч чоловік в цих містах 
зустрілися з автопробігом – наша робота в основному прохо-
дила на відкритих площах, де можна привернути увагу пере-
хожих. 

Колона з двох-чотирьох автомобілів пробігу в’їжджала в 
місто під закличні звуки маршу Запорізьких козаків. На міс-
ці ми розгортали нашу імпровізовану відео-музичну установ-
ку, викладали продукцію Клубу ОЗ і влаштовували масову 
роздачу газет «до Землі з любов’ю!”

Музична програма автопробігу включала відеокліпи на 
військові пісні В. Висоцького, Б. Окуджави, М. Бернеса, на 
радянські пісні про Батьківщину і Землю та про людські цін-
ності у виконанні А. Герман, С. Ротару, ансамблів «Песняры» 
і «Земляне», а також патріотичні пісні з радянських кінофіль-
мів. В репертуарі також були пісні і сучасних бардів, співаків 
і музикантів – В. Цоя, І. Растєряєва, А. Маршала та ін. 

До глибини душі людей схвилював кліп на пісню «Укор 
деда» групи Motor-Roller (текст див. обкладинку попередньо-
го номеру газети), а також запис на концерті «Нашествие» 
пісень Ігоря Растєряєва – «Русская дорога», «Комбайнёры», 
«Казачья» і «Георгиевская ленточка». І звичайно ж, хітом був 
гімн автопробігу – пісня «Эй, вставай!».

Подивитися всі ці відеокліпи можна в інтернеті в групі ав-
топробігу: vk.com/rod_i_na. Тут також викладений бортовий 
журнал і фото автопробігу за кожен день шляху. 

Найбільш яскраві враження від автопробігу були в мене в 
Черкасах. 22 жовтня, 9:00. Ми на багатолюдній площі. Яскра-
ве сонце, тепло наче влітку – я працюю в футболці. Великий 
потік людей, - часу відпочивати просто немає. Більшість чер-
кащан – люди живі, відкриті. Дякують за безкоштовну газету. 
Тут ми роздали найбільшу кількість газет – близько півтори 
тисячі екземплярів за три години.

Потужна музика з автомобіля з наклейкою «За Родину!», 
клубна палатка з продукцією, газети, які роздають хлопці в 
пілотках, – все це привертає увагу людей, викликає в них по-
див і запитання: Що це таке? За чию «Родину» ми їдемо? Хоча 
поруч з нами стояли палатки різних партій і кандидатів в де-
путати ВР, - на відміну від них, біля нашої палатки – завжди 
люди юрбою і активно цікавляться. В тому числі задають пи-
тання: За кого ми? Яку партію представляємо?

18 жовтня. Команда автопробігу «За Родину!» в Одесі. 
Зліва направо: Юрій Гончарук, Дмитро Акатьєв, 

Микола Бородань, Iван Талалаев, Петро Трофименко

Автопробіг «За Родину!» 
відбувся

23 жовтня. Автопробіг «За Родину!» в м.Харків. 
Площа біля пам'ятника Воїну-визволителю.
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В Білій Церкві автопробіг зустрічає Пам'ятник-танк
 Т-34 з написом «За Родину!»

20 жовтня. Автопробіг в м.Біла Церква. 
Площа перед дендропарком Александрія.

22 жовтня. Автопробіг в м.Черкаси. 
Робота на площі перед будинком Торгівлі.

Після наших відповідей і пояснень подив або посилюється 
(реакія на щось надзвичайне – на те, чого не може бути), або 
люди починають дякувати нам, потискати руки і бажати до-
бра, удачі в дорозі. Вплив автопробігу на людей був по-
мітний за їхньою реакцією, питаннями, подяками, на 
очах в деяких були сльози радості. 

Продукція клубу викликала велике зацікавлення. Літера-
тура, відеофільми, біопрепарати для захисту рослин, еколо-
гічні пральні порошки, кедрова продукція – все це добре роз-
куповувалось. В Черкасах, на відміну від інших міст автопро-
бігу, не було організатора клубу, тому люди запитували, де 
нас знайти, і дивилися на нас з надією на те, що в їхньому 
місті теж скоро почне повноцінно працювати Клуб ОЗ. 

Члени клубу, які приходили зустрічати автопробіг в Чер-
касах, приносили нам їжу – домашній хліб, пироги, млинці, 
яблука, сік і т.д. Продуктів було стільки, що наш стратегіч-
ний запас їжі залишився і після повернення автопробігу в 
Київ!

Мирне населення надало автопробігу грошову допомогу 
у розмірі 5040 грн. Дякую всім, хто фінансово підтримав нас, 
- людям з Павлограду, Москви та Киева, Полтави та Харкова, 
Миколаева, Умані та Білої Церкви, Свердловська та ін. Та-
кож дякую всім, хто підтримав автопробіг своею участю, ор-
ганізува прийом автопробігу в своему місці, допоміг продук-
тами, теплотою своїх сердець. 

Для мене найбільш важкою була підготовка автопробігу, 
під час якої команда показала себе справжніми бійцями. 
Були проблеми, подолання яких вимагало повної самовідда-
чі, напруження всіх душевних сил і присутності духу. Напри-
клад, це відмова бардів чи музикантів від участі у автопро-
бігу – хоча саме їхнє рішення на початку визначило, що авто-
пробігу бути. Друге – це відсутність в багатьох містах органі-
заторів – доводилось все робити в останній момент. Третє – це 
відсутність в автопробігу автомобілів від поселень родових 
помість – на жаль, люди зайняті риттям своїх озер, будівни-
цтвом будинків і більш важливими справами.

І ще можна багато перераховувати такого, що потрібно 
було вирішити, щоб автопробіг відбувся. Одне можна з упев-
неністю сказати, що організувати настільки масштабний ав-
топробіг за півтора місяці – це сталось якесь диво. Сьогодні 
я розумію, що для підготовки потрібно як мінімум 3-4 місяці.

Крім підготовки автопробігу, команді потрібно було ви-
кладатися на повну катушку і під час переїздів, і під час ро-
боти в містах, і навіть під час чотиригодинного переїзду че-
рез митний кордон з Росією.

Петро Трофименко
Київська автоколона Севастополь-Москва

Автопробіг «За Родину!»

Музична установка автопробігу: ТВ, ноутбук, дідівські 
підсилювач та колонки (на дверях бусика). Электроживлення  

–  від акумулятора легкового авто (через інвертор).

Метою автопробігу було пробудити в людях 
відчуття Батьківщини, звернути їхню увагу на те, 
що з нею відбувається і показати їм те прекрасне 
майбутнє, до якого дійсно слід прагнути, заради 
якого варто жити. І 
Нехай на Землі цвітуть сади!
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Мені запропонували приймати участь 
в автопробігу, приуроченому до другого 
міжнародоного фестивалю «Звенящие 
кедры». Справа, звичайно, значима і по-
трібна, але як же дім, робота та інші клопо-
ти? І я відмовився. Але після роздумів про 
значимість автопробігу і значимість тих 
справ, яким я віддавав перевагу на той мо-
мент, зробив остаточний вибір на користь 
автопробігу під гаслом «за Родину!»

І ось 15 жовтня я був вже в місті-герої 
Севастополі. Мене зустріла організатор 
Клубу ОЗ Ольга Севрюкова. Вечірня про-
гулянка містом була ніби затишшям перед 
бурею. Пізно вночі приїхали й інші учас-
ники автопробігу.

16 жовтня. Підйом рано вранці. Обклеї-
ли машину, поставили прапорці і вперед 
на пл. Нахімова. Старт був вдалим, захід в 
Севастополі відбувся. Але працювати було 
важко, оскільки температура повітря була 
+27°С. Скупавшись в морі, ми виїхали до 
Сімферополя.

Площа в Сімферополі була не такою 
людною, як площа Нахімова, але все ж 
таки, розташувавшись неподалік від зу-
пинки, ми привертали увагу перехожих і 
пасажирів транспорту, що проїжджав повз 
нас. Після завершення заходу бесіди з 
учасниками продовжувались більше 3-х 
годин.

Під Херсоном нас прихистила тепла ніч 
в черешневому саду. Площа біля стадіону 
«Кристалл» виявилася малолюдною. Але 
херсонці досить відкриті і привітливі. Під-
ходили члени клубу, просто заці-
кавлені перехожі, велась роздача 
газет і живе спілкування. 

Після Херсону – відразу до Ми-
колаєва. Там ми брали участь у ви-
садженні саджанців дубів і кашта-
нів, підготованих організатором 
заходу Юрієм Малярчуком. Людей 
в Миколаєві, що прийшли на зу-
стріч автопробігу, було більше, по-
рівняно з попередніми містами.

По ходу автопробігу я зробив для себе 
висновок, що на людей в конкретному міс-
ті треба налаштуватися. Є дещо загальне, 
що їх об’єднує, і коли вдавалося відчути це, 
мене починали краще сприймати: більше 
звертали увагу і задавали питання. У вели-
ких містах люди більш замкнуті, від бага-
тьох неначе віяло холодком. Навіть зу-
стрічну фразу, таку теплу і чуттєву, як «до 
Землі з любов’ю!», ігнорували. Дещо інак-
шими були справи в менших містах. Там 
люди привітніші, частіше зупинялись, 
спілкувались, брали газету і дя-
кували. 

Після Миколаєва ми їхали 
далі за маршрутом. По Україні 
особливо запам’ятались заходи в 
Умані, Білій Церкві, Києві. Також 
дуже вразив величезний 
пам’ятник Воїну-визволителю в 
Харкові.

В Умані захід проводився по-
ряд з входом до Софійського пар-
ку, де також роздавалися газети і 
проводилося спілкування з людь-
ми стосовно автопробігу. Мене за-
просили до кабінету екскурсово-
дів парку, попросили газети, дя-
кували і бажали удачі.

Найбільш яскраве враження 
від відкритості і доброзичливості людей в 
мене залишилося після Білої Церкви. Робо-
та там проводилась дуже інтенсивно, і піс-
ля завершення заходу я відчував себе най-
більш втомленим. 

На відміну від Білої Церкви, в Києві 
люди в основному похмурі, замкнені, біль-
шість кудись поспішає, дивлячись собі під 
ноги. Після Києва я також відчував себе 
втомленим, але не від роботи, а від постій-
них спроб пробити броню байдужості киян. 

Останнім містом в маршруті по Україні 
був Харків, після якого наш шлях пролягав 
через кордон в Росію, на Білгород. 

Зранку в Білгороді на нас вже чекали… 
Щиро зустрічали дорогих гостей. Хлібом-
сіллю, з музикою, піснями і танцями, але 
під чужими гаслами. Гімн також відрізняв-
ся. Подібна зустріч для мене була несподі-
ваною. В жодному місті нас так ще не зу-
стрічали. Трохи сторопівши, я йшов за ін-
шими учасниками автопробігу в зал «Біл-
городського центру народної творчості». 
Навколо люди, пісні, танці, – здавалось би 
потрібно радіти, але було не по собі. Далі 
це відчуття затьмарилось тим, що відбува-
лося, а слід було до нього прислухатись. 
Якщо до Білгорода ми рухались впевнено 

вперед, то тут начебто спіткнулися… Ко-
лективний дух команди автопробігу був в 
пригніченому стані, і це явно відчувалося. 

Після Білгорода був Курськ. Захід про-
ходив в парку. Перехожих людей було 
мало, були в основному запрошені. 

27 жовтня о 7 ранку Москва нас зустріла 
замерзшими на асфальті калюжами, сірим 
осіннім небом і сонними перехожими, в 
яких почали дізнаватися, як проїхати до 
ЛФК ЦСКА. На фестивалі «Звенящие 
кедры» ми брали участь в ярмарці, прово-
дили роздачу газет. Я очікував, що людей 
буде набагато більше. Було роздано близь-
ко 1500 газет, і побачити людину без газети 
«до Землі з любов’ю!» було важко.

Після завершення автопробігу я продо-
вжую думати про побачене: люди, міста, 
події. А також про значимість автопробігу 
для суспільства. Куди йде людство і кожна 
окремо взята людина? І що може бути з на-
шою Батьківщиною і Планетою, якщо всі 
будуть рухатись в тому ж напрямку?

Iван Талалаєв
Клуб ОЗ, м. Луганськ

Відгук учасника автопробігу

Коли верстався номер газети, який ви тримаєте 
в руках, я в інтернеті прочитав коментар Людми-
ли Осадчук з Умані, що присутня на цьому  фото: 
«Цікава та корисна газета. Вона і зараз лежить в 

мене на столі.»
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Доброго дня, всім шанувальникам га-
зети «До землі з любов’ю»! 

    Хочу запропонувати рецепт приготу-
вання домашнього сиру. 

Я виросла на родовій землі і знаю, 
який смак мають продукти вирощені на 
ній з любов’ю, яку вони дають енергію, 
також ціную все приготоване власними 
руками. Тому для своєї сім’ї намагаюся 
готувати з домашніх продуктів, відшу-
кую старовинні рецепти, багато переда-
лося від матусі і цей в тому числі. Оскіль-
ки вона в мене працелюбна і винахідни-
ця, то просто так в неї нічого не пропадає. 

   Надлишок домашного сиру вона на-
вчила мене переробляти на голандський 
ось так:

1 кг домашнього сиру (краще давньо-
го)

1 л свіжого молока
1 яйце
100 г вершкового масла
сода на кінчи ножа, сіль та спеції за 

смаком
Молоко довести до кипіння, опустити 

в нього протертий крізь сито сир, варити 
на маленькому вогні 20-30 хв. Масу відці-
дити.

В окремій посудині розтопити масло, 
опустити туди відварений сир, додати ре-
шту інгредієнтів, добре вимішати і 
варити(близько 2 год) на водяній бані час 
від часу помішуючи, до здобуття однорід-
ної маси з блискучею поверхею. Готовий 
сир викласти в зручну для вас ємність і 
холодити. Якщо ж немає часу так довго 
його готувати, то можна варити не на во-
дяній бані, а на маленькому вогні 5-10 хв 
постійно мішаючи, тому що сильно під-
горяє, такий сир виходить менш смачний 
ніж на водяній бані.

А якщо ви полюбляєте бринзу, то пора-
дуйте свою родину власноручним її при-

готуванням  по такому рецепту:
3 л свіжого молока
1 стакан сметани (250 г) або 100 г до-

машнього оцту

 Молоко закип’ятити, влити сметану 
або оцет і варити до відділення маси (2-
5хв). Відкинути на марлю, дати стікти рі-
дині. Потім помістити в добре підсолену 
холодну кип’ячену воду, щоб сир повніс-
тю був у воді. Тримати в холодному місці 
1-2 доби (по бажанню). Бринза готова до 
вживання. Всім смачного.

Валентина Карбушева 
Клуб Органічного Землеробства

м. Рівне     

Твердий сир

Шановні читачі, хочу розповісти 
вам один оригінальний рецепт. Ду-
маю, що ці хлібці зі спеціями і ве-
ликою кількістю різноманітної 
смакоти припадуть вам до душі во-
логої прохолодної осені, а також 
взимку. Отже, рецепт. 

Візьміть по одній повній жмені 
фініків, сушених грушок, чорнос-
ливу, грецьких горіхів, мигдалю, 
дві жмені бразильських горіхів. 
Груші подрібніть на маленькі шма-
точки, а все інше – на крупні. 

Тепер приготуйте шоколад. Для 
цього візьміть 6 столових ложок ка-
као, приблизно 0,5 склянки гарячої 
води – ретельно перемішайте до 
розчинення какао і додайте 2-3 ст. 
л. меду.

Цим шоколадом залийте суміш 
сухофруктів та горіхів, додайте 
спеції: 20 г сухого меленого імбиру, 
трішечки кардамону, коріандру, 
дещицю чорного молотого перцю, 

трішки солі, 1/3 чайної ложки соди, 
погашеної яблучним оцтом. Можна 
додатково додати половину плитки 
чорного шоколаду, подрібненого 
на кубики.

Тепер все разом перемішайте, до-
дайте 2-3 жмені цільного пшенич-
ного борошна і добре вимісіть, щоб 
маса відлипала від рук, після чого 
сформуйте коржики діаметром 6-8 
см, товщиною 1 см і викладіть на 
посипане мукою чи змащене то-
неньким шаром олії (оливкової, со-

няшникової – на ваш вибір) деко. 
Хлібці підсушуйте на мінімаль-

ній температурі до затвердіння. 
Можна готувати їх і на сковороді 
на мінімальному вогні – по 4-5 хви-
лин з кожного боку. Тепленькими 
хлібці особливо смакують!

І наостанок хочу додати, що су-
хофрукти, які входять до рецепту, 
можна замінювати на інші, залеж-
но від ваших смакових уподобань. 
Наприклад, мені дуже подобається, 
як поєднуються зі спеціями і шоко-
ладом родзинки, курага, інжир, цу-
кати.

Головний секрет цих хлібців, 
крім спецій, полягає в тому, що на-
чинки в них набагато більше, ніж 
тіста. А ще вони мають одну незви-
чайну властивість – одних людей 
бадьорять, сон відганяють, іншим 
– навпаки спиться добре, хлібців 
поївши… Ось вони які, ельфійські 
хлібці. Смачного!

Олена Акатьєва
Клуб Органічного Землеробства

м. Київ

Ельфійські хлібці

Бринза
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Позняки, вул. Ревуцького 13-А, с/ш 290, тел. 229-87-22; 
Русанівка, вул. Ентузіастів 11, тел. 221-70-93; 
Святошин, вул. Чистяківська 2, к. 101, тел. 332-21-60; 
Севастопольська, вул. Народ. ополчення 1, 2 пов., т. 228-68-24;
Троєщина, вул. Бальзака 8-Г, тел. 222-81-91; 
Троєщина-2, вул. Сабурова 16-А, тел. 229-20-94; 
Чернігівська, вул. Попудренка 52, тел. 228-38-14 

Біла Церква, вул. Баумана 17, +38-04563-32451;
Звенигородка, просп. Шевченка 26, +38-093-8017777; 
Рівне, вул. Дубенська 46, +38-096-2215965; 
Свердловськ, вул. Енгельса 41/46, +38-099-7422000; 
Севастополь, вул. Одеська 21, +38-0692-931767, 066-5567646;
Суми, вул. Шишкаревська 15, +38-099-7427242; 
Фастів, вул. Південна 2, +38-099-6051270.
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Нежная Правда в красивых одеждах ходила,
Принарядившись для сирых блаженных калек,
Грубая Ложь эту Правду к себе заманила,
Мол, оставайся-ка, ты, у меня на ночлег.
И легковерная Правда спокойно уснула,
Слюни пустила и разулыбалась во сне,
Хитрая Ложь на себя одеяло стянула,
В Правду впилась и осталась довольна вполне.

И поднялась, и скроила ей рожу бульдожью,
Баба, как баба, и что ее ради радеть.
Разницы нет никакой между Правдой и Ложью,
Если, конечно, и ту, и другую раздеть.
Выплела ловко из кос золотистые ленты
И прихватила одежды примерив на глаз.
Деньги взяла и часы, и еще документы,
Сплюнула, грязно ругнулась и вон подалась.

Только к утру обнаружила Правда пропажу
И подивилась себя оглядев делово.
Кто-то уже раздобыв где-то черную сажу,
Вымазал чистую Правду, а так ничего.
Правда смеялась, когда в нее камни бросали.
"Ложь, это все и на Лжи одеянье мое."
Двое блаженных калек протокол составляли
И обзывали дурными словами ее.

Тот протокол заключался обидной тирадой,
Кстати, навесили правде чужие дела.
Дескать, какая то мразь называется Правдой,
Ну, а сама пропилась, проспалась догола.
Голая Правда божилась, клялась и рыдала,
Долго скиталась, болела, нуждалась в деньгах.
Грязная Ложь чистокровную лошадь украла
И ускакала на длинных и тонких ногах.

Некий чудак и поныне за Правду воюет,
Правда в речах его Правды на ломаный грош,
Чистая Правда со временем восторжествует,
Если проделает то же, что явная Ложь...

Владимир Высоцкий
1977 г.

Баллада о Правде и Лжи

Координати членів Клубу, що розповсюд-
жують продукцію та газету Клубу ОЗ


