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«…Дозвольте в першому випуску 
розсилки привести цитату з книги 

В.Мегре «Звенящие кедры России». Я про-
читав цю книгу декілька років тому, і 
прочитання цієї та інших книг Мегре 
значно вплинуло на моє подальше жит-
тя. Мені захотілося втілити в життя 
образ майбутнього, описаний в цих кни-
гах.

Ось цитата з його книги:
«... Є поняття у вас – Шамбала, 

«Родина» (прим.ред. "Батьківщина"). 
Все абстрактнішим осмислення по-
нять цих стає. «Родина» – це «РОД, І 
НА». Мати. Батьки до появи на світ 
дитини повинні їй сформувати Про-
стір. Світ Доброзичливості і Любові. 
І дати частинку «Батьківщини», 
яка, як материнська утроба, і тіло 
збереже, і Душу обласкає. Дасть му-
дрість всесвіту і Істину допоможе 
віднайти. А що дає своїй дитині, яка 
народжується серед кам’яних стін, 
жінка? Який світ вона їй підготува-
ла? Та й чи думала взагалі про світ, в 
якому належить жити її дитині? І 
світ чинить з нею так, як сам захоче. 
Намагається підпорядкувати собі 
маленьку людську істоту, зробити з 
неї гвинтика, раба. І матір стає всьо-
го лише спостерігачем, бо не підготу-
вала вона для своєї дитини Простір 
Любові».

Вдумайтеся в слова «світ чинить з 
нею так, як сам захоче. Намагається під-
порядкувати собі маленьку людську істо-
ту, зробити з неї гвинтика, раба». 

Хто хоче, щоб його дитина ставала 
рабом?

Але таке відбувається скрізь і всюди. І 
більшість про це навіть не здогадується. 
Свідомість більшості людей, яких я спо-
стерігаю навколо себе, знаходиться ніби 
в сонному стані. Робота, побут, телеві-
зор, розваги забирають практично весь 
час «нормальної» людини від роздумів 
над своїм призначенням, змістом свого 
життя, життєвими цілями…

Куди ми йдемо? Чому так відбува-
ється? Що ж робити?

20 грудня 2002 року

Зараз ситуація в суспільстві наба-
гато важча, ніж тоді. Але мета моя за-
лишилася незмінною. 

Тому як заклик прозвучала пропо-
зиція Володимира Мегре про прове-
дення автопробігу, приуроченого до 
Другого Міжнародного фестивалю 
«Звенящие кедры» (див. с.14, «до Землі 
з любов’ю» №9, 2012). І колони автома-
шин з різних міст направляються в 
Москву на фестиваль, який буде про-
ходити 27 жовтня 2012 року в Футболь-
ному манежі ЦСКА. Там збираються 
тисячі людей, представляють свої 
стенди десятки-сотні поселень родо-
вих помість з Росії, України, Молдови 
та інших країн. 

Лозунг автопробігу – «За Родину!» 
Це значимий захід, який вплине на 
суспільство, зможе залучити лю-
дей в процес спільного творіння 
прекрасного майбутнього Землі.

В кожному місті по ходу автопробі-
гу буде ярмарка (продукція Клубу ОЗ, 
книги і відеофільми, екотовари, ке-
дрова продукція, саджанці та ін.), пре-
зентація автопробігу за участю місце-
вих ЗМІ, роздача газет «до Землі з 
любов’ю!», відео і музична програма з 
піснями про Землю і Родину.

Звертаюся до жителів родових по-
мість. Чоловіки є? Треба, щоб від ва-
шого поселення в авто-
пробігу прийняло участь 
декілька машин! Вам по-
трібно визначити, хто по-
їде, знайти автомобілі, 
профінансувати поїздку. 
Це значимо для того, щоб 
здійснити надзвичайно 
серйозний вплив на сус-
пільство!!! Адже чим біль-
ше машин в автоколоні, 
тим значиміший автопро-
біг для тих, хто його поба-
чить. До того ж, автопро-
біг важливий саме зараз. 

Чому? Відповідь є в десятій книзі 
«Анаста», див.розділ «Попередження 
планетарної катастрофи».

У вас болить душа від того, що 
відбувається в країні, світі?

Ви хочете вплинути на цю ситу-
ацію?

Ви хочете, щоб ваші діти жили 
на Рідній землі?

Запрошую вас до участі в АВТО-
ПРОБІГУ «ЗА РОДИНУ!» своїм авто-
мобілем чи участю в організації при-
йому автопробігу в своєму місті (по-
ширте інформацію про автопробіг, 
разкажіть про це друзям і знайомим, 
роздайте газети «до Землі з любов’ю!», 
запросіть місцеві ЗМІ і т.д.). Також ви 
можете допомогти автопробігу мате-
ріально: потрібні гроші на пальне для 
автомобілів, харчування учасників 
автопробігу.

Більш детально про автопробіг – 
група Вконтакті vk.com/rod_i_na. 

Телефони штабу автопробігу: 
(066)403-1396, (067)457-5777.

Петро Трофименко
Командир Київської автоколони 

Севастополь - Москва
Автопробіг «За Родину!»

10 років тому я зробив свій пер-
ший випуск інтернет-розсилки 
під назвою «Поверніть, люди, 
Батьківщину свою» (див. сайт 
www.subscribe.ru). Всі ці думки ак-
туальні і зараз: 

м.Севастополь, площа Нахімова
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[Відгук на призив про участь в автопробігу]
Наше поселення схоже дуже зайняте, 

щоб брати участь в цьому заході. Нам зна-
чно важливіше для майбутнього всієї Землі 
назвати свою вулицю, а прийняти участь в 
автопробігу "за Родину!" це – так, життєві 
дрібниці… Навіщо презентувати своє посе-
лення на фестивалі? Навіщо діяти для того, 
щоб більше людей дізналися про ідею Родо-
вих Помість? Нехай хтось інший їде собі, 
якщо це йому так потрібно. Звикли ми, що 
завжди все так добре, а ще краще, якщо 
хтось інший щось робить, а потім його мож-
на покритикувати, обсудити, і т.д. Ну або по-
хвалити. А самому щось робити не треба?

2012-й рік, друзі! Людина пропонує кон-

кретні дії для глобальної зміни існуючої си-
туації – і нуль реакції. 

Чи у вас все добре? І нічого вам більше не 
потрібно? Нехай навколо хоч чорти скачуть, 
а ми як миші по норах в свої помістя позала-
зимо і будемо сидіти?

Земля – вона наша спільна Мама, плане-
та наша. І ми разом всі однаково винні в 
тому, що зараз відбувається на планеті. Ні 
політики, ні будь-хто інший не зможуть до-
помогти Землі, доки кожному з нас на неї 
начхати. Кожна людина спроможна впли-
нути на ситуацію. Але байдужість – це та-
кож вплив, ось тільки в який бік???

Олена Акатьєва
поселення Весела Слобода, Київська обл.

Графік Київської автоколони Севастополь-Москва в Україні
Дата і час Місто, адреса Контакт. тел.

16 жов. 9:00-12:00 м.СЕВАСТОПОЛЬ, площа Нахімова 050-272-0738

16 жов. 15:00-18:00 м.СІМФЕРОПОЛЬ, площа біля Палацу культури Профспілок, вул. Київ-
ська 115 050-604-7048

17 жов. 9:00-12:00 м.ХЕРСОН, майданчик біля стадіону Кристал, вул. Кірова 3 095-287-0538
17 жов. 15:00-18:00 м.МИКОЛАЇВ, площа перед БК"Молодіжний", вул. Васляєва, 1 067-779-5821
18 жов. 9:00-12:00 м.ОДЕСА, парк культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка, "Алея Слави" 097-888-6691
20 жов. 9:00-12:00 м.УМАНЬ, площа біля автовокзалу, вул. Київська, 1 095-738-7156

20 жов. 15:00-18:00 м.БІЛА ЦЕРКВА, площа біля центрального входу в дендропарк Олексан-
дрія 096-704-1251

21 жов. 9:00-12:00 м.ФАСТІВ, курган Слави, вул.Щербакова 096-704-1251
21 жов. 15:00-18:00 м.КИЇВ, центральный вхід в парк Партизанської слави (лівий берег) 097-153-4270
22 жов. 9:00-12:00 м.ЧЕРКАСИ, площа біля Будинку торгівлі, бул. Шевченка 207 093-903-8300
22 жов. 15:00-18:00 м.КРЕМЕНЧУК, бульвар Пушкіна/площа Незалежності 098-038-7621
23 жов. 9:00-12:00 м.ПОЛТАВА, площа біля ОЦЕВУМ, вул.Октябрьська 67 050-230-0247
23 жов. 15:00-18:00 м.ХАРКІВ, площа біля пам’ятника Воїну-визволителю, вул.23-го Серпня 063-987-6694

У древнего града в дубовой избушке
Лежал на скамье парень лет тридцати.
С младенчества горе – отнялися ножки,
Но вот три волхва зашли в дом по пути.

Припев:
Эй, вставай! В домах уютных не согреться.
Эй, проснись! Ведь Родине так нужен ты.
Эй, давай! Назад дороги больше нету.
Оденем латы и сожжём мосты.

И сила у парня проснулась и воля
С момента того пролетел год один.
Свободный как ветер несётся он в поле
За Родину-мать предстоит ему бой здесь вести.

Прошло сотни лет – всё хитрее наш ворог,
Над спящей страной личина его.
Но разум ведруса уже пробудился,
И светлая явь запоёт теперь песню без слов.

Эй, вставай! В домах уютных не согреться.
Эй, проснись! Ведь Родине так нужен ты.
Эй, давай! Дорога в рай тебе известна.
Пусть на твоей земле цветут сады.

Олег Антонов
Білорусь

Гімн автопробігу – пісня 
«Эй, вставай!»

м.Одеса, Алея Слави м.Фастів, курган Слави

м.Київ, парк Партизанської слави м.Харків, пам'ятник Воїну-визволителю
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Понад два десятки років тому я лед-
ве вмовила свою сім’ю придбати ма-
леньку хатину на окраїні великого 
села, розташованого вельми далеко від 
Києва – нашого місця проживання. Бу-
диночок був далеко не новий, достат-
ньо малий і якийсь незахищений, неза-
тишний. До нього примикала дуже ве-
лика, як для міських мешканців, ділян-
ка землі (цілих 40 соток), що спуска-
лась під нахилом до лісу. Але що це 
був за ліс! Моє перше знайомлення з 
ним відбулося восени, за пару місяців 
до купівлі, і саме ліс визначив моє рі-
шення пов’язати свою долю на миттєво 
пролетівші 13 років з цим місцем. Я 
була настільки зачарована лісом, що 
не забивала свою голову проблемами, 
які «повісила» на нас ця купівля. Як би 
там не було, але місце для відпочинку 
нашої сім’ї нам могла забезпечити 
наша “дачка». Є ліс, в ньому прекрасне 
лісове озеро, маса грибів, ожини, пре-
красний маршрут для прогулянок, по-
вітря, що дзвенить, луки, привілля… 
Що ще душі потрібно! Як виявилось по-
трібно. І потрібно багато чого. 

Біля купленого будинку не росло ні-
чого, якщо не рахувати горобини в три 
с т о в б у р и ,  п і в т о р а м е т р о в о ї 

п’ятнадцятирічної абрикоси, куща кле-
на ясенелистного і маленької видової 
центифольної троянди. Найцікавішим 
було те, що всі перечислені рослини 
були розміщені дуже стисло на двох 
квадратних метрах. На межі ділянки 
знаходились декілька величезних 
в’язів, які засипали всю територію сво-
їм насінням. Будь-яка людина зі здоро-
вим глуздом відразу б зацікавилась та-
ким відвертим мінімалізмом та його 
причинами, але не я. І навіть наявність 
освіти біолога (а я закінчила біологіч-
ний факультет держуніверситету)і на 
той період декілька років пропрацюва-
ла в ботанічному саду, не змусило 
мене обережно віднестись до вибрано-
го для дачі місця. Я просто відкрила 
своє серце цьому куточку природи і ми 
полюбили один одного. 

Грунт на ділянці був піщаний, дуже 
легкий в обробці, і мені це сподоба-
лось. Практичного додсвіду не було, 
іноді було відчуття сліпих кошенят, 
але був інтерес і азарт. 

Відразу кидався у вічі досить бідний 
асортимент рослин в інших садибах. І 
коли ми почали розробляти цю покину-
ту землю, сусіди, які приходили, щоб 
познайомитись, в один голос, начебто 

змовившись, повторювали одну й ту 
саму фразу: «та тут нічого не росте». 
Але в перший же рік нас порадували 
овочі, які не потрібно було везти з со-
бою з міста на вихідні та відпустку. На-
впаки, скоро виникла проблема, як все 
перевезти додому (тоді ще машини не 
було). Наступного літа ми з задоволен-
ням об’їдалися полуницею, з часом пі-
шов врожай ягід (смородини і малини). 
А через декілька років я захопилась ви-
рощуванням ранніх і надранніх сортів 
винограду. Повільно, але підростали 
дерева, сад з голого місця поступово 
перетворювався в зелену вертикаль. І 
кожен наступний рік ми чули вже іншу 
фразу: «Оце у вас така місцина, де рос-
те». 

На другий рік територію з нашими 
молодими насадженнями ми обгороди-
ли металевою сіткою, по якій пустили 
не укривний виноград, а на невеликій 
діляночці за огорожею почали вирощу-
вати овочі. Таким чином, сад, будинок 
і сарай займали 13 соток, город – 5. 
Іншу землю ми не використовували, 
але й цього було дуже багато для оброб-
ки. 

За складом характеру я – аналітик, 
але для того, щоб щось аналізувати, по-

Мій прекрасний сад
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трібно набрати фактичний матеріал. 
Навчаючись практичному садівни-
цтву, я набирала.

Піщаний грунт навчив мене багато 
чому. Я відчула землю. Я зрозуміла, 
що їй потрібно, навчилася слухати і 
чути. Для мене стало важливим наго-
дувати і напоїти землю тоді, коли вона 
цього потребує, а не в ті строки, які вка-
зані в книгах з садівництва (доречі, пе-
речитала практично все, що тоді публі-
кувалося). Порівнюючи книжкові реко-
мендації традиційного землеробства і 
практичні потреби саду, стала відміча-
ти великі невідповідності. І це змушу-
вало замислюватись. Наприклад, в 
прогрітій весняним сонечком землі 
відчувається життя, але пройшов по 
ній плуг чи трактор чи перевернула її 
лопата – і все – життя завмерло. Якщо 
ти уважний – ти це бачиш. І я це бачи-
ла. Бачила, що необхідний час для її 
відновлення, але не розуміла тоді при-
чин цього явища. Ми вирішили спробу-
вати не «мордувати» нашу землю, при 
цьому розвантажити руки, і припини-
ли перекопувати всю територію за са-
дом (13 соток). Через деякий час чоло-
вік привіз дві-три машини дуже важко-
го глинистого чорнозему і розкидав без 
перекопки цю землю в саду. Як розумі-
єте, шар вийшов тоненький, але і він 
здійснив свій структуруючий вплив. 
Кущі і квіти потужно пішли в ріст. По-
мітивши це, я перенесла більшість го-
родніх посадок в обгороджену терито-
рію і стала отримувати значно кращий 
врожай. 

Як вже було сказано, я працювала в 
ботанічному саду, і це не могло не на-
класти певний відбиток на мій підхід 
до облаштування свого саду. Ботсад я 

безтями любила і, звичайно, постара-
лася наслідувати його оформлення. 
Спеціальної ландшафтної літератури 
я знайти тоді не могла, і все робилося 
на рівні інтуїції. Через ряд років, коли 
полиці наших магазинів стали насичу-
ватись книгами і журналами стосовно 
цього питання, мені стало ясно, що ін-
туїція мене не підвела. 

За тринадцять років, проведених на 
цій дачі, яких лише садових експери-
ментів я не проводила. Влаштовувала 
грядки за методом Дж. Міттлайдера, 
створювала змішані посадки овочів, 
закладала декоративні «французькі го-
роди», не знаючи, що вони «французь-
кі». Мені просто хотілося, щоб і город 
був таким же гарним, як сад. Знову ж 
таки, інтуїтивно, в мене не було бажан-
ня висаджувати деревовидні рослини 
квадратно-гніздовим способом. І якось 
само собою вийшло так, що сад виявив-
ся розбитий на зони, пов’язані 
трав’яними звивистими доріжками, 
які начебто поєднували між собою 
«кімнати». Оскільки поряд знаходився 
улюблений ліс, то його часточку я пе-
ренесла до свого саду і це також нада-
вало саду особливості. 

Піщані грунти не найбільш благо-
датні для вирощування багатьох 
квітково-трав’янистих багаторічників 
і мені доводилося відбирати найбільш 
стійкі. Це урок. Я вчилася колористиці 
на практиці, в променях сходу і заходу 
сонця. Господи, як же це цікаво!

Я так детально зупинилася на опи-
санні моїх перших експериментів 
тому, що цей сад залишився моєю неза-
кінченою роботою. Через певні обста-
вини нам довелося з ним розлучитись 

і придбати ділянку з будинком ближче 
до Києва. Інший ландшафт (луки і ріл-
ля), інший грунт – чорнозем. Все дове-
лося починати заново: звикати до ха-
рактеру землі, закладати новий сад, 
знайомитись з новими людьми. Цьому 
саду вже 10 років, це наш другий дім, 
ми зжилися з ним, але той, попередній, 
всерівно залишається першою 
любов’ю. 

Займаючись садівництвом на піща-
них грунтах, мені часто доводилося 
чути хвалебні оди чорноземам. На 
жаль, чорноземні грунти не являються 
безпроблемними, як мабуть і інші. Те-
пер, освоюючи нову ділянку, з’явилася 
можливість оцінювати плюси і мінуси. 

Вже понад двадцять років я займаю-
ся садівництвом. Років шість тому 
мені довелося познайомитись з новим 
на той час напрямком – органічним 
землеробством. Для мене це стало ре-
волюцією. Вище я вже згадувала, що 
при перекопці чи переорюванні землі 
на певний час земля стає «мертвою». 
Тепер я отримала пояснення цьому 
факту. Я стала використовувати препа-
рати мікробіологічного і ферментного 
походження для обробки саду та зовсім 
відмовилась від хімії. І мій сад ожив, 
зміцнів, став здоровішим, як людина, 
що росте в чистому природному серед-
овищі. 

Найцікавіше в органічному земле-
робстві те, що цей спосіб змінює не 
лише традиційні методи обробки, але 
й підхід до оформлення саду, розмі-
щення декоративних, плодових і овоче-
вих культур. 

Мельник О.Ф.
член Клубу ОЗ, м. Київ
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Здрастуйте, Людмило!
Що б зробили ми? В мершу чергу позба-

вились би від старої трави. Це потрібно 
для  того, щоб ділянку було краще видно. 
На такій ділянці, на наш погляд, зручні-
ше зробити планування, розмітивши міс-
ця під майбутній город, сад, доріжки. Як 
прибрати стару траву, вирішувати Вам. 
Якщо вона буде скошена (або вичесана), у 
Вас буде перша мульча, яку можна вико-
ристати на городі чи прикривати нею мо-
лоді саджанці. За первинний дикий газон 
не хвилюйтеся. Регулярно підкошуючи 
його, Ви поступово виведете всі колючі і 
трубчасті трави. Доріжки будуть завжди 
чистими, гарно вбиратимуть вологу. І 
люди не повірять, що у Вас на доріжках 
місцева травичка.

З садом ми б порадили не поспішати. У 
Вас і так буде багато справ щодо наведен-
ня ладу. Зараз Ви зможете викопати ями 
під плодовий сад, наповнити їх пошарово 
органічними рештками і грунтом, проли-
ваючи ЕМ-препаратами чи Оксизином. 
Восени можете посадити насіннячкові, 
але все ж краще почекати до наступної 
весни. Подивіться, що відбуватиметься з 
ямами. 

З ягідними кущами дивіться самі, 
якщо є час – садіть. Якщо не впевнені з 
місцем посадки, посадіть їх всі на одну 
грядку (в одне місце), щоб було легше до-

глядати. Кущі будуть підростати, а пере-
садити їх Ви зможете з грудкою землі в 
потрібні місця протягом 1-2 років, якраз 
до моменту початку плодоносіння. 

Город. Скосивши траву, розмітьте 
грядки і пролийте їх ЕМ-препаратом. Ши-
рину грядок зробіть 60-100см, міжряддя 
50-90см, довжина грядок до 10м. Ці розмі-
ри дадуть вам змогу зручно працювати як 
плоскорізом, так і переміщуватись між 
грядками, в тому числі з візком. Далі 
вкрийте майбутні грядки товстим шаром 

трави, листя, картону чи іншими органіч-
ними рештками (шаром близько 15 см) і 
знову пролийте розчином ЕМ-препарату. 
До весни частина трави буде перероблена 
мікроорганізмами, тому, відгорнувши з 
грядок мульчу, ви зможете їх відносно 
легко обробити плоскорізом і висіяти ово-
чеві культури або сидерати. Однак 
пам’ятайте про необхідність подальшого 
мульчування, щоб попередити проростан-
ня бур’янів і пересихання грунту. 

Якщо немає досвіду в вирощуванні 
будь-якої культури, краще посадити зо-
всім мало. За перший рік це допоможе 
оцінити свої сили, навчитись агротехніці, 
зрозуміти необхідну кількість на майбут-
нє, подивитися на кліматичні умови для 
культури (чи підходять), на особливості 
вирощування на даній ділянці. Один се-
зон може багато чого показати. Доречі, 
земля, яка відпочила, дає відмінні врожаї 
в перші роки.

Є ще спосіб посадки картоплі без пере-
копування. Бульби розкладають на ціли-
ну і закривають старою травою. Трава до-
дається у міру зростання кущів, підгор-
тяння додатково не потрібно. Картопля 
пригнічує бур’яни майже всі. Спробуйте, 
і врожай отримаєте, і грунт обробите. Тим 
паче, трави повно!

Гарний вихід – грядки-короби, але вони 
потребують не лише часу і витрат на спо-
рудження і будівельний матеріал, але і 
засипки землею і її осідання. Дуже ризи-
ковано заводити високі гряди, якщо не 
знаходишся на ділянці регулярно. Помір-
ним, дощовим літом такий спосіб може 
спрацювати, а в спеку за відсутності до-
щів все «згорить».

Ми знаємо, що в перший рік хочеться 
максимально все спробувати, але буде 
стільки справ, що якщо все це робити, то 
буде дуже важко. Тому подумайте, може 
від чогось варто тимчасово відмовитись, 
залишивши на майбутнє. Для чого Ви 
плануєте посадити город – щоб навчитися 
чи прогодувати себе? Якщо для того, щоб 
навчитися, то достатньо 2-3 грядки, на 
яких сегментами посадите овочеві куль-
тури. 

Звісно, добре було б засіяти грядки ози-
мими сидератами, але, на жаль, в такий 
пізній час це ризиковано, адже вони мо-
жуть вже не встигнути вкоренитися, та й 
для їхнього висіву необхідна відповідна 
обробка грунту. 

Хочемо нагадати, що у Вас попереду є 
можливість відвідати осінньо-зимові се-
мінари в Клубі ОЗ, а також ви можете 
ознайомитися з відео і літературою про 
органічне землеробство.

Колектив редакції газети

Підкажіть, будь ласка, з чого почати! Придбала земельну ділянку 10 соток. На ній 
років 10 ніхто не працював. Все, звісно, заросло травою. Але мене це скоріше радує, хочу 
зайнятись органічним землеробством. Про себе скажу так – народилася в місті, на зем-
лі не працювала. Виняток, коли садила і копала картоплю в бабусі. Але є ВЕЛИЧЕЗНЕ 
бажання. Тільки підказати нікому, всі знайомі дотримуються традиційних методів 
обробки землі і лише всміхаються. Придбала плоскоріз, але розумію, що на першому 
етапі він не справиться. Як підготувати ділянку до зими?

Людмила Пишкова, Житомирська обл.
Доброго дня, Людмило. 
Хочемо допомогти вам в освоєнні ділянки, для цього треба більше дізнатись про саму 

ділянку і про те, що ви хочете на ній вирощувати.

Дуже дякую за відгук! Ділянка ще в недоторканому вигляді, як кажуть, там не сту-
пала нога людини. Але років 10 тому там була чиясь дачна ділянка. Звідки в мене наро-
дилася ідея взагалі зайнятися землею? В мене батьки незрячі. Батько втратив зір в 14 
років і мама в 13. Якось до останніх часів вони тримались, але потім все рідше почали 
спускатися з 4 поверху, сьогодні майже не виходять. В цій шпаківні хоронять себе зажи-
во, при тому, що рано – 1943 і 1946 р.н. Вирішили з чоловіком зробити невелику дачну ді-
лянку, щоб виїжджати на вихідні. Нехай батьки дихають свіжим повітрям, нехай по-
вернеться спрага до життя, адже обидвоє народилися в селі. Перелопатила інтернет і 
загорілась бажанням зайнятися органічним землеробством. Вирощувати картоплю, 
цибулю, огірки, помідори, виноград. Мої дівчата також діти асфальту, але відчуваю, 
що цікавляться, дивились Бублика, затамувавши подих. Придбали плоскоріз Фокіна, 
культиватор Стриж, ЕМОЧКИ, сидерати, але як розробити цю недоторкану ділянку 
без перекопування і які на зиму сіяти сидерати (овес, пшеницю) – питання. Плоскорізу 
там не впоратись. Чоловік каже – почнемо навесні, але ж грунт підготувати потрібно!

Освоєння цілини
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Малина – це одна з найпопулярні-
ших ягідних культур. Ягоди малини 
мають чудовий смак і аромат, містять 
органічні кислоти, цукри, мінеральні 
речовини і вітаміни. Малина являється 
дієтичним продуктом, корисним для 
профілактики і лікування різних хво-
роб. Цілющі властивості мають не 
лише ягоди, але і квітки, листя і стебла. 

Сортів малини дуже багато. Є сорти 
з червоною ягодою, є з жовтою (Жовтий 
Гігант, Імператорська Жовта), є навіть 
чорна малина (сорт Кумберленд). Ма-
лина буває звичайного плодоношення 
і ремонтантна, тобто така, що дає два 
врожаї за сезон. 

Для того, щоб отримати гарні вро-
жаї, потрібно правильно посадити і 
правильно доглядати за малиною. Най-
краще малина росте і плодоносить на 
багатих органікою слабокислих грун-
тах (РН 6,0-6,7). Але її можна вирощува-
ти і на вапняних малородючих грунтах 
за умови внесення великої кількості ор-
ганічних добрив і щедрих поливів. Ма-
лина – дуже вологолюбна рослина, лю-
бить сонячні місця, в напівтіні також 
може рости, але ягоди родять дрібні. 
Волога – основа врожаю малини.

Садити малину краще восени, коли 
почне опадати листя (можна і навесні 
до початку розпускання бруньок). Па-

гони мають бути добре визрівшими, без 
листя і ягід. Якщо ви придбали малину 
з листям, то при посадці все листя слід 
обрізати. Саджанець має бути здоро-
вим і мати добре розвинену кореневу 
систему. Садиться малина в рядок на 
відстані 45-50 см. Відстань між рядками 
– 1,5-2 метри, в цьому випадку вам буде 
зручно оброблювати і збирати малину. 
Посадкову яму чи траншею добре за-
правляють компостом чи іншими орга-
нічними добривами, гарному результа-
ту сприяє внесення мікробіологічних 
препаратів. Для гарного приживання 
коріння можна замочити на 8-12 годин 
в 1% розчині «Ріверму» (температура 
води – 18-22 градуси) або Мікосану-Н, 
Біовіту, Гумісолу і т.д. Глибина посад-
ки: коренева шийка повинна знаходи-
тись на одному рівні з поверхнею землі, 
глибока посадка перешкоджає утворен-
ню нових кореневих пагонів. При по-
садці гарно розправляйте корені, вони 
не повинні загинатися вгору. Після по-
садки малину гарно поливають і муль-
чують. Стебло треба обрізати так, щоб 
над поверхнею грунту залишилось 3-4 
бруньки. Навесні, коли з’являться нові 
пагони, старе стебло можна обрізати 
попри землю, не залишаючи пенька. 
Обрізку слід зробити, перш ніж старе 
стебло зацвіте. Відмовляючись від вро-

жаю в рік посадки, ви даєте малині 
можливість добре вкоренитися і розви-
нути сильні пагони в наступні роки.

Дуже зручно вирощувати малину на 
шпалері. Для цього на початку і в кінці 
ряду в землю забивають стовпи чи кіл-
ки і натягають дріт. Висота шпалери за-

лежить від сорту малини. Плодоносні 
стебла підв’язують до дроту, що забез-
печує їм гарну освітленість, знижує 
можливість грибкових захворювань, а 
також спрощує збір ягід.

Дуже важливо правильно обрізати і 
формувати кущі малини, слідкувати, 
щоб насадження не загущувались. На-
віть найкращий сорт при загущуванні 
перетворюється на дикий. Оптимальна 
кількість пагонів на кущі – 5-6  штук.

На сортах звичайного плодоношен-
ня після збору ягід видаляють всі паго-
ни, які відплодоносили. Навесні верхів-
ки тих пагонів, що залишилися, вкоро-
чують до першої добре розвиненої 
бруньки. Не обрізайте занадто низько, 
оскільки малина плодоносить у верх-
ній половині пагона. Ремонтантні сор-
ти можна вирощувати двома способа-
ми. Перший полягає в тому, що малині 
дають плодоносити два рази на сезон, 
тобто врожай збирають і літом, і восе-
ни. В цьому випадку малину обрізають 
як сорти звичайного плодоношення. 
Другий спосіб – це коли малину виро-
щують як однорічну культуру: вся на-
земна частина після осінного плодоно-
шення зрізається. Тоді на наступний 
рік плодоносить лише однорічні паго-
ни і врожай збирають з серпня і до замо-
розків. Такий спосіб дає можливість по-
збутися від багатьох хвороб і шкідників 
малини. 

На одному місці малина може рости 
і добре плодоносити більше 10 років.

Олена Ушакова,
консультант Клубу ОЗ, м. Севастополь

Малина – прикраса саду
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Осінь – воістину пора «очей зачару-
вання!» Якими дивовижними килимами 
вкривається земля, коли дерева скида-
ють своє літнє вбрання. Частина дороги, 
якою я зазвичай їжджу до свого поселен-
ня, проходить через довгу густу алею 
кленів. Ці дерева швидко ростуть, при-
крашаючи себе у весняну пору прекрас-
ним різним листям, на чудову зелень 
якого до кінця літа перестаєш звертати 
увагу. І як же чудово було, в певний час, 
побачити це листя яскраво жовтим, слі-
пуче-оранжевим, а іноді і червоним! 
Майже миттєво алея стала передвісни-
ком осені. Скоро це листя опало і вкрило 
землю рівномірним вбранням. Коли ди-
вишся на це чарівне видовище – дивуєш-
ся, наскільки все-таки гарна природа. 
Якою б дивовижною архітектурою не 
прославлялися люди, які б шедеври мис-
тецтва не створили – красивіше від при-
роди немає нічого!

І доки в вас не пройшло захоплення 
від цього дива природи, мені треба сказа-
ти про дуже серйозну проблему – щороку 
люди бездумно вбивають красу, а саме – 
збирають листя і спалюють його. Нехай 
би це листя опадало лише задля того, 
щоб своєю красою порадувати поетів і 
художників, але ж ні – все набагато 
складніше. Це частина складного при-
родного механізму. Невже хтось думає, 
що природа настільки дурна, що з року в 
рік, щоосені все листя опадає і не несе ко-

рисних функцій, а лише заважає місь-
ким дорогам і порушує штучну чистоту? 
Але це не так. Листя – це дім для бага-
тьох дрібних тварин і захист для землі 
від вивітрювання і сильних заморозків. 
Листя в майбутньому стане гумусом, 
який живитиме рослинність поряд з де-
ревом і саме дерево. І жодні добрива не 
можуть бути кращими від тих, які при-
рода зробила сама для себе. 

Ще зі школи мене засмучували карти-
ни, коли восени по всьому місту палили 
листя. Неприємний запах горілого листя 
стояв тижнями. І після цього земля зали-
шалася голою, слабо захищеною від май-
бутньої зими. Разом з листям спалюють 
багато синтетичного сміття, продукти 
горіння якого вдихають люди. Після цьо-
го можуть бути проблеми зі здоров’ям, 
оскільки в диму містяться канцерогени 
і шкідливі для всього живого подразни-
ки. 

Читачі, я звертаюся до вас, задумайте-
ся про ту шкоду планеті Земля і людству, 
яку наносить спалювання листя. Якщо 
провести аналогію: чому люди не стри-
жуть кішок на зиму, чому взимку ми 
вдягнуті міцніше, ніж влітку? Це ж оче-
видно! То чому ж ми залишаємо Землю-
матінку без одягу на зиму?! Спалюючи 
листя, люди знищують цілу ланку в при-
родному самовідтворювальному меха-
нізмі. Після цього несподівано 
з’являються нападки якихось жуків чи 

навпаки, різко знижується, а іноді зни-
кає популяція певного виду птахів чи зві-
рів. Це закономірна реакція природи на 
шкоду, завдану їй. 

Той факт, що зараз в містах почали 
слідкувати за спалюванням листя, - мало 
втішає. В Україні є «Закон про охорону 
атмосферного повітря», згідно якого за-
бороняється спалювати в місті відходи, 
але більшість скоріш за все не знає, що 
порушує його. 

Осіннє листя – це подарунок природи, 
який люди поки що не можуть достойно 
цінувати. Найкращий варіант як вчини-
ти з листям в місті – це зібрати його на 
асфальті та помістити під дерево або на 
клумби, чи в будь-яке інше місце, де є 
відкрита земля. На наступний рік там 
буде краще рости трава, кущі і дерева. 
Якщо в вас є ділянка, то компостна купа 
буде відмінним домом для листя і живих 
істот, які в ньому будуть зимувати. Лис-
тя має повністю виконати ту функцію, 
яку йому призначила природа. Але най-
головніше – треба зрозуміти, що лис-
тя – це дещо інше, ніж сміття чи від-
ходи, і переосмислити саме призначен-
ня листя замість того, щоб боротися з 
ним таким жахливим способом…

Iван Талалаєв
Клуб Органічного Землеробства

м.Луганськ

Про що кричить осіннє листя

***
Когда придёт весна иль осень,
В дыму посёлки, города
Листву опавшую приносим
Мы в жертву пламени костра

Деревья ветерок качает
На голой матушке Земле
О как ей сильно не хватает
Той тёплой шубки по зиме…
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Відходи з картоплі – в діло!
"Ех, картопля, смакота!", – кажемо ми, 

коли з насолодою смакуємо улюблену стра-
ву з картоплі.

В багатьох родинах страви з картоплі ні-
коли не приїдаються, та й страв з неї можна 
приготувати різних, смачних і ситних так 
багато, що незлічити.

А очистки? Їх же ми не їмо. А якщо враху-
вати, що навіть при найкращій якості бульб 
приблизно 1/6 частина продукції потрапляє 
до відходів, то з часом, за осінньо-зимово-
весняний період їх накопичується пристой-
на кількість. 

Картопляні очистки та інші органічні 
відходи можна, звісно, просто викинути. 
Якщо є господарство, можна згодувати ху-
добі, птахам… Ну, а якщо ви живете в квар-
тирі і маєте невелику дачу з земельною ді-
лянкою, тоді моя порада стане в нагоді саме 

вам. Всі органічні відходи, в тому числі і 
очистки з картоплі, все це можна пустити в 
діло з користю для земельки, а значить і для 
себе. Для цього потрібно зовсім небагато: 
ЕМ-контейнер і ЕМ-бокаші! ЕМ-контейнер 
– посудина на зразок відра, але в нижній 
частині з краником для відціджування рі-
дини, яка накопичується. ЕМ-бокаші – це 
культура ефективних мікроорганізмів, ви-
рощена на пшеничних висівках в спеціаль-
них умовах. І причому, застосовуючи ЕМ-
бокаші, пам’ятайте, що це одне з найбільш 
популярних у світі мікробіологічних до-
брив для відновлення природної родючості  
виснаженого і збіднілого грунту. 

Сам процес приготування ЕМ-компосту 
простий і доступний абсолютно всім, навіть 
найбільш недосвідченим городникам, та що 
там мовити, навіть дітям. Всі органічні від-
ходи зі столу вкладаємо в ЕМ-контейнер і 
пошарово пересипаємо  їх ЕМ-бокашиками. 
Зверху на закладену органіку встановлює-
мо гніт (камінь чи гирю, наприклад), а сам 
контейнер закриваємо щільно, практично 
герметично, накривкою, тобто виключаємо 
доступ повітря до компосту, який фермен-
тується. 

І при цьому не забуваємо користуватись 
краником! Щодня зливаємо рідину, яка на-
копичилась на дні контейнера. Це ЕМ-
настоянка, збагачений мікроорганізмами 
– найкраще добриво для ваших кімнатних 
рослин, городніх культур. Але пам’ятайте 
(!) –  висока концентрація ЕМ-настоянки 
згубна для них, тому розбавляємо настоян-
ку 1:100 (10 мл на 1 л води ) і лише тоді поли-
ваємо.

ЕМ-бокаші набагато швидше ферменту-
ють і компостують будь-які залишки, чи то 
очистки з картоплі, бадилля, листя, харчові 
відходи, перетворюючи їх в поживні добри-
ва для рослин за 2-3 місяці. 

ЕМ-компост – це ваша домашня лабора-
торія з вирощування Ефективних Мікроор-
ганізмів!!!

А коли вашого картопляно-овочевого 
компосту набереться необхідна кількість, 
тоді везіть його на город і з гарним настроєм 
розкладайте між грядочок, пересипаючи не-
великою кількістю грунту чи мульчі. 

Таке своєрідне меню сподобається мі-
льярдам бактерій, що живуть у грунті, грун-
товим хробачкам – невтомним нашим тру-
дівникам, та й іншим численним мешкан-
цям грунту. 

Гарних вам врожаїв, любі дачники!!!

Світлана Iванова
Клуб ОЗ пгт.Роздольне, АР Крим

Приносит дерево плоды,
А что приносишь в жизни ты?
Куда идешь, как поступаешь?
Чему ты время посвящаешь?

Накопичивши немалий досвід в органі-
зації екскурсій в Клубі Органічного Земле-
робства в м. Донецьк, я продовжила цю ко-
рисну справу в м. Ясинувате. В одному з сіл 
Ясинуватського району живе і процвітає 
людина на ім’я Святослав. Землі в цього ор-
ганічного господаря 18 соток, і все в пре-
красних квітучих кущах, ліанах, квітниках, 
овочевих грядках, плодових деревах. Тут 
багато хвойних видів рослин і рослин-екзо-
тів. Вчиться він в Матінки-Природи, а тру-
диться – в ім’я життя всього сущого на на-
шій прекрасній планеті Земля. Побільше б 
таких чоловіків!

У Святослава кожна мить життя – систе-

матичне навчання і праця. Дружина Раїса 
– його помічниця.

В його саду і на городі ми побачили ще-
дрий врожай яблук, ліщини, інжиру, грана-
тів, лимонів, груш, слив, абрикосів, перси-
ків, томатів, огірків, моркви, перцю, цибулі, 
часнику і багато іншого. Всю ділянку чудо-
во прикрашають великі природні камені. 
Роль каменів не лише в красі, а й користь 
від них велика: вдень накопичують тепло, а 
холодними ночами зігрівають рослини, що 
ростуть поблизу, зберігають вологу і під час 
посухи діляться нею з цими ж рослинами. 
Земля вся вкрита мульчею і скрізь ростуть 
різноманітні сидерати, які також являються 
зеленими добривами.

Ми обмінялися досвідом і придбали кві-
ти, інжир, лимони, гранат, записалися на 
саджанці дерев і кущів.

Біологічних препаратів Святослав май-
же не застосовує, окрім «Актофіту» та «Бі-
токсибациліну» від шкідників, та й то лише 
в крайніх випадках.

Валентина Шляхова
м. Ясинувата, Донецька обл.

Дерево цінується плодами, а людина – вчинками

Примітка редакції: Якщо ви живете 
в приватному будинку чи на дачі, то при-
готувати ЕМ-компост можна безпосеред-
ньо в саду-городі. Для цього необхідно вкла-
дати всю органіку (кухонні відходи, бадил-
ля рослин, сіно, листя) в компостну купу 
пошарово, поєднуючи шар зеленої (сокови-
тої) і коричневої (сухої) органіки, просипа-
ти їх шаром землі і ЕМ-Бокашами чи 
проливати Емочками. Можна вкладати 
органіку протягом сезону на вільні від рос-
лин грядки, тим самим до весни ви отри-
маєте готові теплі грядки і можливість 
отримати ранній врожай. Сусіди будуть 
раді, що їх знову не обкурюють димом ба-
гаття, а ваші рослини отримають гото-
ве збалансоване харчування. 
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Продовження (початок див. №9, 2012)
У цих батьків вийшла незвичайно чиста, 

здібна дитина, багато користі тим, хто на 
землі живе, могла б вона принести, але… 
Батьки приїжджають з цією трирічною ди-
тиною на свою дачну ділянку і везуть з со-
бою її улюблені іграшки. Штучні іграшки, 
що зміщують істинні пріоритети Всесвіту. 
О, якби вони цього не робили.. Адже дити-
ну можна зацікавити і захопити іншим, ці-
кавішим ділом, ніж беззмістовне і навіть 
шкідливе спілкування з рукотворними 
предметами. Перш за все, попросіть її до-
помогти вам, тільки робіть це на повному 
серйозі, без усіляких там сюсюкань, тим 
більше, що вона дійсно вам допоможе. 
Якщо ви здійснюєте посадку, то попросіть 
її потримати підготоване до посадки насін-
ня або розгорнути грядку, або самому по-
класти в підготовану лунку насіннячко. 
При цьому розповідайте їй, що ви робите, 
можна так: «Ми покладемо насіннячко в 
землю і засипемо його землею. Коли соне-
чко буде світити і нагріє землю, насінняч-
ку стане тепло і воно почне рости, захоче 
подивитися на сонечко і вигляне з землі зе-
лений паросточок, ось такий. При цьому 
потрібно показати яку-небудь травинку. 
Якщо паросточку сподобається, він буде 
ставати все більшим і більшим і може пе-
ретворитися в таке дерево, або трохи мен-
ше. Іще я хочу, щоб він приніс нам смачний 
плід, і ти його будеш їсти, якщо сподоба-
ється.»

Щоразу, коли ви приїжджаєте з дити-
ною на свою ділянку, чи вона прокидається 
вранці, перш за все потрібно запропонува-
ти їй подивитися, чи не з’явився паросто-
чок. Якщо побачите, що паросточок 

з’явився: зрадійте. Коли ви садите не насін-
ня, а розсаду, необхідно також пояснити 
дитині, що ви робите. Якщо висаджуєте 
розсаду помідорів, то нехай вона підносить 
вам  по одному стебельцю. Якщо зламає не-
нароком, візьміть в руки зламане стебель-
це і скажіть: «Я думаю, цей не буде жити і 
не принесе нам плоду, він зламався, але да-
вай спробуємо все ж таки його посадити». І 
посадіть, поряд з іншими, хоча б один зла-
маний. Через декілька днів, коли ви знову 
підійдете зі своєю дитиною до грядки з уже 
зміцнівшими стебельцями помідорів, по-
кажіть їй і на зламане, зів’явше стебельце 
і нагадайте дитині про те, що воно було зла-
мане під час посадки. При цьому не розмов-
ляйте з дитиною повчальним тоном. З нею 
треба говорити як з рівною вам людиною. 
В вашій свідомості 
повинно відкластися, 
що вона в деяких ре-
чах перевершує вас, 
наприклад, за чисто-
тою помислів. Вона – 
янгол. Якщо вдасться 
вам це зрозуміти – ви 
зможете діяти в по-
дальшому вже інтуї-
тивно і дійсно з вами 
стане ваша дитина 
людиною, яка і зро-
бить вас щасливим. Коли ви будете спати 
під зоряним небом, візьміть з собою і свою 
дитину, покладіть поряд з собою, нехай 
вона подивиться на зоряне небо, але ні в 
якому разі не пояснюйте ні назв планет, ні 
того, як ви розумієте їхнє походження і 
призначення, бо не знаєте цього самі, і до-
гми, що існують в вашому мозку, будуть 

лише віддаляти дитину від Істини. Її під-
свідомість знає Істину, і Вона перейде в її 
свідомість сама. Ви лише можете сказати 
їй, що вам подобається дивитися на зірки, 
які світяться, і запитати в своєї дитини: яка 
з зірок їй подобається більше за інші? Вза-
галі дуже важливо вміти задавати дитині 
питання. На наступний рік дитині треба за-
пропонувати свою власну грядку, прикра-
сити її, дати можливість робити на ній все, 
що вона захоче. Ні в якому разі не приму-
шувати силою щось робити на ній чи ви-
правляти зроблене дитиною. Можна лише 
запитувати в неї, що вона хоче. Надавати 
допомогу можна, лише запитавши в неї до-
зволу попрацювати з нею спільно. Коли ви 
будете висівати злакові, дайте їй кинути на 
грядку своєю ручкою зерно. 

- Добре, - відмітив я Анастасії, - дійсно, 
так дитина проявить зацікавленість рос-
линним світом і може стати гарним агроно-
мом, але все ж таки звідки в неї з’являться 
знання і в інших областях?

- Ну як же звідки? Справа не лише в 
тому, що вона буде знати і відчувати, як і 
що росте. Головне – вона почне думати, ана-
лізувати, і в її мозку прокинуться клітиноч-
ки, які будуть працювати вже протягом 
всього її життя. Ось вони і зроблять її ро-
зумнішою, талановитішою, відносно тих, в 
кого сплять ці клітиночки. Що стосується 
буття, того, що ви називаєте прогресом, 
вона може виявитись неперевершеною в 
будь-якій області, а більша ніж в інших чи-
стота її помислів зробить її найщасливі-
шою. Її налагоджений контакт зі своїми 

планетами дозволить їй постійно прийма-
ти все нову і нову інформацію, обмінюва-
тись інформацією. Все це буде сприймати 
її підсвідомість і передавати свідомості у 
вигляді нових і  нових думок, відкриттів. 
Зовні вона буде звичайною людиною, але 
всередині… Ви таких називаєте геніями.

В.Мегре "Анастасія"

Помічник і вихователь вашої дитини
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б у в а л ь щ и н а

образ барда
Після участі в декількох фестивалях я 

став обережніше використовувати в роз-
мові слово Бард – стараюся замінювати та-
кими словами як музикант чи співак… 
Щоб не помилитись…

Задумайтеся трохи, з чим асоціюється 
в людей слово… БАРД… Так, на жаль наш 
час наклав хибну маску співака-нероби з 
пляшкою спиртного, що складає з нудьги 
віршики з гітарою. Але ще гірше, коли 
люди з байдужістю відносяться до змісту 
цього слова, вимовляючи його абияк і аби 
з чим… Чи є різниця між тим, виконує спі-
вак чиюсь пісню чи він сам – автор того, 
що виконує? Якщо є, то чому зараз назива-
тись Бардом стало модно навіть, якщо сво-
їх пісень людина не пише?..

Кожній людині є що сказати від себе, 
від своєї частинки Душі, своєї частинки 
Бога, свого усвідомлення буття на даному 
етапі життя. Якщо людині нічого сказати 
від себе, можливо, вона приховує своє іс-
тинне обличчя від інших? Адже де Любов 
– там завжди натхнеття. Де натхнення – 
там завжди нове, ще прекрасніше творін-

ня. Адже навіть якщо людина, 
яка писала пісні раніше, потра-
пляє у творчий застій – це пер-
ша ознака того, що щось тут не 
те (тобто внутрішні проблеми, 
дисбаланс енергій)… Кожна 
пишуча людина підтвердить 
це.

В четвертому Каравані (див. 
примітку редакції «Караван 
Любові») я почув, як люди ста-
ли заявляти: «Я – Бард. Ну і не-
хай я не співаю своїх пісень, то 
й що? Я всеодно створюю обра-
зи, виконуючи чуже зі сце-
ни…» Якщо така людина дій-
сно щиро вірить у те, що гово-
рить, нехай спробує так само 
легко САМА створити більш 
«сильні, світлі» образи, не змі-
нюючи слів пісень "Я сошла с 
ума, мне нужна она" чи "Я 
убью тебя, лодочник", але так, 
щоб жити хотілося, Душа рва-
лася до СоТворіння. Що ви скажете про це?

Але головне не в цих лжебардах, а в нас 
– що ми більше цінуємо. Відтреновану 
оригінальну манеру виконання чи першо-
джерело – людину, яка дійсно пережила 
те, про що написала. І він, саме він, Бард, 
завжди знайде той заповітний ключик до 

сердець людей, щоб донести Велику Мрію 
про СоТворіння. Для цього йому потрібно 
лише знайти найбільш зрозумілі і близькі 
Душі людській фрази, сполучення, образи. 
І ВІН обов’язково знайде.

Віталій Кривенда
Березень 2004р.

(Стаття з газети «Бути добру»)

Караван любові  — музиканти і 
співаки, які, збираючись разом, мандру-

ють різними містами, дають концерти і 
співають добрі пісні. 

Перший караван стартував 25 липня 
2003 року з м. Жовті Води (Україна).

В Клубі Органічного Землеробства в Боярці мені 
вручили газету «до Землі з любов’ю». Як чудово, що 
таку газету випускають!

Я народився в 1924 році в м. Жашків в родині се-
лянина Поліщука Йосипа Васильовича, і хочу розпо-
вісти в своєму листі про любов до землі моїх батьків. 
Мати моя – трудівниця, працювала на землі і приви-
ла мені любов до Землі, матінки-годувальниці.

Я – прихильник Землі, але мені лише в дитинстві 
довелося трудитися на землі. І в дитинстві, на голо-
дний шлунок, ця праця була жахливою! Батько у пер-
шу світову на германському фронті був отруєний га-
зами і помер рано, в 1930 році. Залишилась мама 
вдова і четверо дітей від 3 до 10 років. Ми, діти і 
мама, працювали на колгоспному полі, задарма. Це 
викликало негатив до праці як у каторжан, рабів. А 
рабська праця нерадісна, малоефективна…

Мама вирощувала цукрові буряки, за це їй писа-
ли трудодні. Але ці трудодні не оплачувались, давали 
на трудодні 80-100г зерна, аби не померли з голоду. 
І ці грами ми, діти, мололи на ручних жорнах, важка 
праця для 5-6-річних дітей. Мама вечорами прихо-
дила з поля і щось готувала з цієї муки. 

Десь в 28-30-х роках, коли почалась колективіза-
ція, пройшли по селу представники з сільради з ку-
валдою і побили всі жорна ручні, вважаючи це кра-
молою,  - щоб зерно не мололи, а здавали державі. 
Перед цим спалили паровий млин (в Городищах, на 
окраїні Жашкова), до якого возили молоти зерно се-
ляни з інших сіл. Словом, підготовка до голоду про-
водилась завчасно…

***
Але любов до землі, привита мамою, збереглася 

до цих пір. Я оброблюю город 3 сотки, отримую від 
нього задоволення і здоров’я, додаток до пенсії. У 
людини, яка володіє землею і працює на ній з 
любов’ю, і врожай вище, нехай це буде 3 сотки чи 
300.

Земля має належати народу, людині, яка на ній 
працює. Ні в якому разі землю не можна продавати. 
Це наша годувальниця. Якщо нею торгувати, вона 
може образитись, і знову наші нащадки будуть голо-
дувати, як це відбувалося неодноразово. Це повинні 
знати і керівники держави. Інакше може знайтися 
новий Гітлер, і землю в нас можуть відібрати знову, 
як у тих, хто невміє з нею поводитись…

Поліщук Микола Йосипович 
м. Боярка, Київської обл.

До Землі з любов’ю
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р е ц е п т и

1-й рецепт
На 1 кг моркви потрібно додати 10 тер-

тих волоських горіхів, 1/4 чайної ложки 
чорного меленого перцю, 1 столову лож-
ку солі, 1 ст. л. цукру, 1 головку тертого 
чанику, 3 ст. л. яблучного оцету (в жодно-
му разі я не застосовую оцет хімічний, 
лише натуральний), 4 ст. л. олії. 

2-й рецепт
На 1 кг потертої на буряковій тертці 

морви додати 1 ст. л. цукру, 5-6 ст. л. 
яблучного оцту, 1 ст. л. солі, 1 головку 
тертого часнику, півсклянки олії, 1 ч. л. 
чорного меленого перцю, 3 лаврових лис-
точка, пучечок або дещицю кмину, 1 ч. л. 
меленого коріандру, 1/3 чайної ложки ко-
риці. 

Якщо морква недостатньо соковита, 
замочіть її годин на 12 у холодній воді. 

Морква 
по-корейськи

Колись у мене утворився надлишок 
гарбузів, а каша гарбузяна вже не викли-
кала захоплення. То я, щоб не пропав ко-
рисний продукт, придумала робити з 
нього крем на торти – просто, смачно і 
недорого. 

Рецепт: варимо гарбуз як на кашу, до-
даємо щось кисленьке – яблука без шкір-
ки, хіномеліс (карликова айва), обліпи-
ху, кизил, лимон, аличу, на крайній ви-
падок лимонну кислоту – за смаком, цу-
кру – в залежності від цукристості само-
го гарбуза – десь від півсклянки на півто-
ра літра пюре (щоб був приємний кисло-
солодкий смак). Обов’язково треба щось 
додати для надання крему приємного 
аромату – цедру з цитрусових, хіномеліс 
тощо. Варимо до загустіння, щоб рідина 
не відділялась, охолоджуємо до кімнат-
ної температури. На цю кількість збива-
ємо міксером 100-150 г вершкового мас-
ла, потроху додаємо пюре гарбуза. Гото-
вим кремом змащуємо бісквітні коржі, 
домашні або магазинні, посипаємо горі-

хами, крихтами печива або цього ж бі-
сквіту, прикрашаємо дольками апельси-
ну тощо. Ставимо в холодильник. Через 
2-3 години торт готовий до вживання. 
Торт легкий і дуже смачний.

Завжди ці гарбузяні торти я приношу 
на клубні зустрічі на день врожаю. Це як 
правило перший семінар, який відбува-
ється на початку листопада. Тут же я 
роздаю і рецепти. І що цікаво – одна жін-
ка, коли одного разу спекла цей торт, то 
змушена тепер пекти такі торти мало не 
через день, бо він настільки подобається 
чоловіку, що той завжди запитує: «Чому 
ти так мало спекла?»

Смачного!
Ємільянова Ніна Кирилівна 
Консультант клубу ОЗ, м. Київ.

Крем з гарбуза

Шановна Людмила Іванівна! На 
жаль, в колективі редакції газети 
спеціаліста з астрології немає. Але 
можливо це і на краще, тому що бу-
вають спеціалісти в одній і тій же га-
лузі, які розвивають протилежні 

ствердження. Наприклад: є друкова-
ні видання, в яких спеціалісти з сіль-
ського господарства кажуть, що на 
рослини Місяць не здійснює ніякого 
впливу. І навпаки, у великій кількос-
ті книжок і журналів публікуються 

місячні календарі для посадок і до-
гляду за рослинами. Те, що Місяць 
впливає на все живе на Землі, можна 
побачити хоч на маленькій дачній 
ділянці, хоч на березі океану, спосте-
рігаючи за зміною рівня води висо-
тою більше 2-х метрів під час при-
пливів і відпливів.

Попередні 6 років я користувався 
посівним календарем Марії Тун, в 
якому крім впливу Місяця на росли-
ни враховується і вплив всіх планет 
Сонячної системи. Точний час пере-
ходу Місяця до іншого знаку зодіаку 
визначався дослідним шляхом, а 
саме: посівом через кожні 15 хвилин 
певного виду рослин. Після сходів і 
під час вегетації по цих рослинах 
було видно момент цього переходу. 
Такі досліди і спостереження прово-
дились Марією Тун більше 50 років. 
За досвідом багатьох членів Клубу 
Органічного Землеробства, кален-
дар Марії Тун – один з найбільш точ-
них. Але цього року авторами в ка-

Шановні читачі, працівники колективу редакції, спеціалісти з агротехніки 
та астрології, не знаю, до кого можна звернутися за поясненнями по місячних 
календарях. 

Я член клубу органічного землеробства з 2010 року і розумію, що я тільки вчу-
ся обробляти землю і вирощувати фрукти та овочі без хімії, але хотілось би не 
зупинятися на досягнутому. А далі з допомогою клубу, журналів та газет, по-
рад читачів і членів клубу, продовжити вчитися. 

Так ось: я хочу дізнатися, чому надруковані місячні календарі Марії Тун в га-
зеті «до Землі з любов'ю», в журналах «Моя прекрасна дача» і «Садовод і горо-
дник» різні?

Вони на 2-3 дні не співпадають за зодіакальними днями (днями листка, пло-
ду, квітки і кореня). Як же бути?

Адже пишуть, що врожай, зібраний в дні Риб, швидко загниває, а варення, зва-
рене в дні листка чи несприятливі дні – вкриється пліснявою. 

Я пенсіонерка, астрологію не вивчала, але хотілось би знати, яким же все-
таки календарем користуватися і чому вони різні?

З повагою, 
 Людмила ІIванівна Бойко

м. Сніжне Донецької обл. .
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1 Пн ^ 17 1 Чт ` 18 1 Сб a 19

2 Вт _ 18 2 Пт ` 19 2 Нд a 20

3 Ср _ 19 3 Сб a 20 3 Пн b 21

4 Чт ` 20 4 Нд a 21 4 Вт b 22

5 Пт ` 21 5 Пн b 22 5 Ср c 23

6 Сб ` 22 6 Вт b 23 6 Чт c � 23

7 Нд a 23 7 Ср b � 23 7 Пт d 24

8 Пн a � 24 8 Чт c 24 8 Сб d 25

9 Вт b 24 9 Пт c 25 9 Нд d 26

10 Ср b 25 10 Сб d 26 10 Пн e 27

11 Чт c 26 11 Нд d 27 11 Вт e 28

12 Пт c 27 12 Пн e 28 12 Ср f 29

13 Сб c 28 13 Вт e 29 13 Чт f � 30/1

14 Нд d 29 14 Ср f � 1/2 14 Пт g 2

15 Пн d � 30/1 15 Чт f 3 15 Сб g 3

16 Вт e 2 16 Пт g 4 16 Нд h 4

17 Ср e 3 17 Сб g 5 17 Пн h 5

18 Чт f 4 18 Нд h 6 18 Вт i 6

19 Пт f 5 19 Пн h 7 19 Ср i 7

20 Сб g 6 20 Вт i � 8 20 Чт ^ � 8

21 Нд g 7 21 Ср i 9 21 Пт ^ 9

22 Пн h � 8 22 Чт i 10 22 Сб _ 10

23 Вт h 9 23 Пт ^ 11 23 Нд _ 11

24 Ср i 10 24 Сб ^ 12 24 Пн _ 12

25 Чт i 11 25 Нд _ 13 25 Вт ` 13

26 Пт ^ 12 26 Пн _ 14 26 Ср ` 14

27 Сб ^ 13 27 Вт _ 15 27 Чт a 15

28 Нд ^ 14 28 Ср ` � 16 28 Пт a � 16

29 Пн _ � 15 29 Чт ` 17 29 Сб a 17

30 Вт _ 16 30 Пт a 18 30 Нд b 18

31 Ср ` 17 31 Пн b 19

Фаза Місяця Частина рослини ^ Овен d Терези

� Повний Місяць Плід _ Телець e Скорпіон

� Спадний Місяць Корінь ` Близнюки f Стрілець

� Новий Місяць Квітка a Рак g Козоріг

� Зростаючий Місяць Листок b Лев h Водолій

Положение Луны в Зодиаках c Діва i Риби

висхідний Місяць нисхідний Місяць

Місячний ка лендарлендарі було опубліковано наступне: «В 
2011 році в погодних явищах мали місце 
феномени, які в подібному обсязі ще не 
спостерігались. Наші прогнози, що вини-
кли завдяки спостереженням протягом 
ряду десятиліть, цього разу виявились не 
точними… Причини цих змін нам не зро-
зумілі до сьогоднішнього дня…»

Розмірковуючи над причиною цих 
змін, приведу цитату з книги В. Мегре 
«Анастасія»: «…Подумай – людину ство-
рив Бог за образом і подобою своєю. Лю-
дині дана найбільша свобода – свобода ви-
бору між темним і світлим. Людині дана 
душа. Все видиме підвласне людині, і 
вона, людина, вільна, навіть по відношен-
ню до Бога, любити його чи ні. Ніхто і 
ніщо не може керувати людиною попри її 
волю. Бог хоче любові людини у відповідь 
на свою любов, але Бог хоче любові віль-
ної людини, досконалої і подібної йому. 

Бог створив усе видиме, і планети в 
тому числі. Вони служать для забезпечен-
ня порядку і гармонії всього живого – рос-
лин, тваринного світу, допомагають люд-
ській плоті, але вони абсолютно не владні 
над душею і розумом людини. Не вони на-
правляють людину, а людина через 
свою підсвідомість рухає всіма плане-
тами…»

І той, хто готовий допустити цю просту 
думку до своєї свідомості, зможе зрозумі-
ти і те, з якої причини варення вкриваєть-
ся пліснявою, і те, чому зараз на планеті  
Земля відбуваєтьбся так багато «стихій-
них» лих.

Микола Бородань
Організатор Клубу ОЗ, м. Фастів

Місячний каледар складений за книгою І.Паунгер "Все в потрібний момент".
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В 2012 році в Клубі Органічного Зем-
леробства (видавництво «до Землі з 
любов’ю!») вийшли наступні книги:

№1. «Погода до 2030 року». Книжка 
народного метеоролога з Луганська Ле-
оніда Горбаня про народні прикмети і 
його нетрадиційну методику прогнозу 
погоди. Леонід Іванович вважає: сніг, 
дощ чи спека будуть на Землі – це зале-
жить від оточуючих небесних тіл.

№2. «Природне землеробство: мі-
кориза, гумус та інші помічники». 
До книги ввійшли матеріали статей 

Олександра Кузнєцова, російського мі-
кробіолога і агроеколога. Як відновити 
родючість за допомогою грибокореня 
мікоризи. 

№3. «Як виростити здоровий вро-
жай». Ця книга – продовження розмови 
про основні принципи природного зем-
леробства. Практичні поради дачни-
кам-городникам.

№4. «Вирощування картоплі орга-
нічним методом».

№5. «Вирощуємо пасльонові: ба-
клажани, томати, перець, фізаліс, сара-
ху».

№6. «Дощові черв’яки – основа ро-
дючості грунтів». До книги ввійшли 
матеріали відомого вченого, професора 
Анатолія Ігоніна, автора брошури «Як 
підвищити родючість грунту в десятки 
разів за допомогою дощових черв’яків».

№7. «ЕМ-технологія: застосуван-
ня в саду, на городі і в побуті». Книга 
допоможе зрозуміти принципи роботи, 
розкаже масу корисних практичних по-
рад і  дасть уявлення про ЕМ-
продукцію.

№8. «Біологічний захист рослин. 
Частина 1. Захист від шкідників».

№9. Новинка! «Біологічний за-
хист рослин. Частина 2. Захист від 
хвороб». Книги про природні і народні 
методи захисту рослин. Про те, як за-
хистити рослини від шкідників (в №8) і 

хвороб (в №9) і отримати здоровий вро-
жай за допомогою біопрепаратів Клубу 
Органічного Землеробства і рослин, що 
ростуть на вашій же ділянці.

№10. Новинка! «Вирощування ба-
штанних органічним способом». 
Книга детально описує основні баштан-
ні культури України: кавун, диню, гар-
буз та ін. Подано опис сортів та способів 
посадки, догляду, захисту від шкідни-
ків і хвороб. Практичні поради, листи 
членів Клубу ОЗ. В додатку – рецепти 
найсмачніших страв з гарбуза.

Альманах «Бібліотека органічного землеробства» 

Відкрито передплату на газету 
«до Землі з любов’ю!». В 2013 році га-
зета буде виходити щомісяця, річна 
підписка – 24 грн. Переплатні індек-
си – 37007 (укр.), 99599 (рос.). Мо-
жете також подарувати підписку 
своїм рідним чи знайомим, які досі 
ще працюють на землі «традицій-
ними» методами.

Але найкраще отримувати газе-
ту в Клубі Органічного Землероб-
ства чи у членів Клубу, які її поши-
рюють (див. с. 16), – беріть там газе-
ту «до Землі з любов’ю!» в подару-
нок. З липня 2012 року газета в 
Клубі ОЗ поширюється безко-

штовно! І нарешті, ви можете під-
писатися на електронну версію га-
зети на сайті Клубу Органічного 
Землеробства: www.cluboz.net.

Також ви можете виписати аль-
манах Клубу Органічного Земле-
робства (книги серії «Бібліотека 
органічного землеробства») на 
2013 рік. Так ви зможете гарантова-
но отримати ці видання до своєї по-
штової скриньки за цінами видав-
ництва. Увага, періодичність вихо-
ду альманаху змінилася, – 1 випуск 
на 2 місяці. Вартість передплати на 
півріччя – 45,3 грн. Передплатний 
індекс на «Укрпошті»: 89267.

Відкрито передплату на 2013 рік!
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Відеофільми... «Плоскоріз Фокіна » 24 хв
Відеофільм про плоскоріз Фокіна знятий 

на Свердловській кіностудії. Показано, як з 
допомогою плоскоріза не просто, а дуже 
просто, легко і зручно робити безліч різних 
операцій. Фільм буде корисний, як початків-
цям, так і досвідченим користувачам плос-
корізу.

«Землетворення» Щасливцев В.А.  
1 год 49 хв
Дивовижний та практичний фільм про 

досвід російського землероба з вражаю-
чими результатами. Про землеробство, 
яке творить.  Запропонована система до-
звооляє одній людині обробляти 1 гектар 
землі без використання с/г техніки і отри-
мувати врожай з одночасним зростанням 
родючості. 

«Велика таємниця води» 1год 24 хв
Вода наділялася душею в багатьох культу-

рах світу. Відкриття сучасними вченими чет-
вертого, інформаційного стану води, стало під-
твердженням її пам’яті. Неповторний телепро-
ект «Велика таємниця води» – це спроба про-
никнути в приховані характеристики цієї сти-
хії, які не вкладаються в рамки загальних фі-
зичних законів.

«Теорія управління», частина - 1, 2 
Вступна лекція генерал-майора Пе-

трова Костянтина Павловича. Росій-
ського офіцера і вченого, який плідно 
працював над питаннями виведення 
Росії з затяжної кризи, а також втілен-
ням на практиці національної ідеї - тор-
жества справедливості в житті суспіль-
ства. 

х/ф «Люди і звірі»  3 год 41 хв
Фільм "Люди і Звірі" розповідає про 

долю радянського офіцера Олексія Попова 
під час війни і після неї. Хоча цей фільм не 
присвячений військовим діям і життю у 
військові часи, і лише частково торкається 
війни, його необхідно рекомендувати для 
перегляду.

Здрастуйте, шановна редакція газети 
«до Землі з любов’ю!»

Здрастуйте, любі садівники і городни-
ки, що прийняли душею ідеї органічного 
землеробства!

Вже три роки намагаюся зробити на 
своїй садовій ділянці все, що в моїх си-
лах, - втілюю в життя ідеї органічного 
землеробства! Це радісна і вдячна пра-
ця!!!

В №6 нашої газети на с.7 прочитала 
лист П.С.Гребенюка про проблему борош-
нистої роси на агрусі. В мене з борошнис-

тою росою був такий досвід. Один з кущів 
флоксів був так сильно вражений, що сто-
яв буквально білий, викидати я його не 
хотіла, а зрізала близько до землі і бадил-
ля спалила. На наступний рік все повто-
рилося. Натомість на третій рік і всі на-
ступні кущ ріс і радував чистою зеленню 
і квітами, хоча скрізь в природі, як за-
вжди, були рослини, що страждали від 
цієї напасті. Може хтось з садоводів спро-
бує цю операцію на кущах агрусу?

Михайлова Марина Iванівна,
 член клуба ОЗ, м. Київ

Здраствуйте, шановні члени Клубу ОЗ!
Літня гаряча пора робіт та збирання врожаю вже позаду. Зараз 

вступає до своїх прав осінь з дощами та листопадом. Поволі під-
крадаються морози... Саме час, щоб оцінити здобутий досвід та 
результати. Осмислити майбутні дії...

Сподіваємось запропоновані фільми та інші навчальні мате-
ріали допоможуть вам у цьому.

Балаклава (АР Крим)    0692-94-6920
Бердичів (Житомирська обл.)  067-410-0123
Березань (Київська обл.)  068-125-1330
Богуслав (Київська обл.)  093-521-0043
Боярка (Київська обл.)   067-378-0749
Васильків (Київська обл.)  067-583-7843
Вишгород (Київська обл.)  098-855-9333
Дніпропетровськ   067-176-8871
Єнакієве (Донецька обл.)  050-603-8538
Козятин (Вінницька обл.)  063-141-2274
Камінь-Каширський (Волинська обл.) 096-984-1384
Красний Луч (Луганська обл.)  050-611-7270

Кривий Ріг (Дніпропетровська обл.) 097-767-0567
Луганськ     050-713-2665
Макіївка (Донецька обл.)  050-760-1771
Миронівка (Київська обл.)  067-365-3764
Орджонікідзе (Дніпропетровська обл.) 096-973-6248
Очаків (Миколаївська обл.)  096-977-2727
Сімферополь-2    099-231-1035
Сімферополь-1    095-350-7633
Ясинувата (Донецька обл.)  050-837-3140

Координати членів Клубу, що розповсюджують продукцію та газету Клубу ОЗ
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Проснулись все кому спалось, на небе что-то взорвалось,
Я распахнул своё окно и глянул вверх,
И тут мне сзади говорят: "Ты посмотри, опять бомбят!" -
А я в ответ: "Да это ж просто фейерверк!".

Кому ответ?! Кто говорил?! Ведь я один в квартире был!
Жена у матери - давно, наверно, спит.
Я обернулся, что за бред, передо мной стоял мой дед,
Мой дед, который в 45-м был убит.

Шинель, пилотка, ППШ, а я стоял едва дыша,
И головой своей мотал, чтоб сон прогнать,
Но дед не думал уходить, он попросил воды испить,
Потом сказал: "Присядем внук, к чему стоять!".

Напротив деда я сидел и словно в зеркало глядел,
И дым махорки незнакомый мне вдыхал,
А он курил и говорил, про то где воевал, где был,
И как на Одере в него снаряд попал.

Тут его взгляд задумчив стал и дед надолго замолчал,
Потом вздохнул и произнес: "Скажи мне внук,
Ты отчего же так живешь, как будто свой башмак жуешь,
Как будто жизнь для тебя сплошной недуг?!".

Я растерялся, но потом, ему все вывалил гуртом:
Что современный человек такая дрянь,
Что я ишачу на козла, что в людях совесть умерла,
И что отмыться им не хватит в мире бань.

Я что-то там еще кричал, но тут кулак на стол упал,
Горящим страшным взглядом дед меня сверлил:
"Тебе б со стороны взглянуть, мой внук, на жизни твоей суть,
И ты б тогда совсем не так заговорил!

Ты был талантлив, всех любил, но все в деньгах похоронил,
Искал разгадку смысла жизни, а теперь?!
Ты ищешь баб на стороне, забыл о сыне и жене,
И между миром и тобой стальная дверь.

Неужто ради ваших склок, за хлеб и зрелища мешок,
Мы погибали под огнем фашистских крыс,
Эх, нету Гитлера на вас, 
Тогда б вы поняли за час, всю ценность жизни, 
Её прелесть, её смысл!".

Уже рассвет входил в мой дом и пели птицы за окном,
Солдат исчез и я вдруг начал понимать:
В любом из нас сидит война, не знаю чья в этом вина,
И наш черёд на ней ребята воевать!
В любом из нас сидит война, не знаю, чья в этом вина,
И надо нам на ней, ребята, побеждать! 

группа Motor-Roller
Казахстан

Укор деда 

Київ
Академмістечко, пр-т. Вернадського 79, тел. 221-20-75; 
Борщагівка, бул. Кольцова 12, тел. 228-01-25;
Голосіїв, вул. Васильківська 1, 2 поверх, тел. 228-38-15; 
Дарниця, вул. Бориспільська 1, тел. 353-00-43; 
Мінська, вул. Тимошенка 19, тел. 353-76-22; 
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

5-й км, р-к «Автостоянка», пав. № 10, +38-0692-941769;
Ленінський р., вул. Одеська 21, +38-0692-931767, 066-5567646;
Юмашева, вул. Юмашева 4-В, +38-0692-943447;

Суми, вул. Шишкаревська 15, +38-099-7427242; 
Фастів, вул. Південна 2, +38-099-6051270.

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

Координати Клубу
Органічного Землеробства


