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Ви хочете дізнатися більше про органічне землеробство?
Забезпечити себе своїми продуктами харчування?

Знайти однодумців?

Вступайте до Клубу Органічного Землеробства!

Живи родник
Поёт день и ночь в стоpонке pодной
Заветный pодник лесной.
И нет холодней, и нету вкусней
Воды во Вселенной всей.

Я помню, в жаpкий день июля
Земля, pучьём звеня, 
Как будто ковш мне пpотянула,
Чтоб напоить меня.

Живи, pодник, живи,
Pодник моей любви,
Любви к земле одной,
К земле навек pодной.

Вода pодника – живая вода,
Она как любовь чиста.
Пусть стpуйка тонка и легка,
С неё началась pека.

Владимир Дюков

Про те, що людство стоїть на грані 
катастрофи – знають багато людей, але 
мало хто усвідомлює, наскільки це сер-
йозно. Зрозуміти критичність ситуації 
можна за станом води в річках і озерах. 
Якщо ще в кінці 40-х років можна було спо-
кійно пити воду прямо з Дніпра без 
кип’ятіння і попередньої очистки, то при-
близно з 1994 р. і до сьогоднішнього часу ку-
пання в Дніпрі чи Десні являється загрозою 
для здоров’я через перенасичення води хі-
мічними речовинами. І виявляється, що 
основним джерелом забруднення води є 
сполуки фосфору, які потрапляють до во-

дойм разом зі стічними водами міст і сіль-
ськогосподарськими мінеральними добри-
вами. 

Звідки береться фосфор в стічних водах? 
Це триполіфосфат натрію – основний ком-
понент більшості пральних порошків. Уя-
віть собі масштаб лиха: після БУДЬ-ЯКОГО 
прання (а перуть люди щодня) з брудною 
водою триполіфосфат безпосередньо потра-
пляє до річок та озер. Кількість триполі-
фосфату накопичується, а потім починає 
діяти як добриво. Таке «підживлення» води 
викликає бурхливе «цвітіння», а потім не-

Синьо-зелені водорості в лісі біля цитаделі, м. Ліль, Франція

продовження читайте на стор.10

вода в небезпеці! минуче «старіння» водойми. Раніше таке 
явище спостерігалося лише в окремих річ-
ках та озерах. Тепер цвітіння води – явище 
буденне. В місцях особливого накопичення 
небезпечної речовини на поверхні води спо-
стерігається «урожай» синьо-зелених водо-
ростей, які мають властивість розмножува-
тись з жахливою, майже вибуховою силою: 
один грам триполіфосфату натрію стиму-
лює утворення 5-10 кілограмів водоростей! 
А за статистичними даними за рік в Україні 
продається близько 200 тисяч тон фосфат-
них пральних порошків!

Ми почали труїти фосфатами середови-
ще, в якому живемо – ми ж і отримуємо на-
зад через їжу і пиття те, що самі отруїли.

В більш ніж п’ятдесяти країнах світу в 
80-90 роках були введені законодавчі обме-
ження або повна заборона на застосування 
фосфатних пральних порошків. На зміну їм 
були розроблені і запроваджені на практиці 
малофосфатні і повністю безфосфатні син-
тетичні миючі засоби на основі цеолітів.

Одночасно, в багатьох країнах світу по-
чалось будівництво спеціальних очисних 
споруд для видалення зі стічних вод фосфо-
ру і азоту. Замість вирішення проблеми в 
черговий раз було витрачено безліч грошей 
для виправлення ситуації локально, але 
глобально стан води в Європі і США також 
у жахливому стані. 

Клуб ОЗ пропонує консультації і про-
дукцію, книги та відеофільми, семінари 
і клубні зустрічі для розумного господа-
рювання на землі, життя в гармонії з 
Природою. Члени Клубу ОЗ можуть бра-
ти участь в клубній діяльності, а про-
дукція в Клубі їм реалізовується за 
клубною ціною (нижче роздрібної ціни 
до 10%).

Крім цього, членство має на увазі от-
римання поштою щорічного вісника 
Клубу ОЗ – безкоштовно для кожного 
члена Клубу.

Як стати членом Клубу ОЗ? Вам 
слід звернутися до Клубу, заповнити ан-
кету і оплатити одноразовий внесок 
(всього 25 грн.) В подарунок ви отримає-
те книгу про органічне землеробство, 
вісник Клубу і свіжий номер газети «до 
Землі з любов’ю!»

Які обов’язки члена Клубу? Вам 
потрібно відчути образ Клубу Органіч-
ного Землеробства (уважно прочитати 
Вісник – 2012 і два-три останні номери 
газети «до Землі з любов’ю!»). І далі дія-
ти по совісті. Це все. Немає ніяких 
обов’язкових внесків, а відвідування се-
мінарів і клубних зустрічей – добровіль-
не. В співтоваристві Клубу ОЗ ви думає-
те своєю головою, приймаєте рішення 
самостійно, дієте по своїй волі!

Якщо Клубу ОЗ в вашому місті не-
має, вступити до Клубу можна також на 
сайті www.cluboz.net або подзвонивши 
за телефоном +38-067-215-1723.

Приєднуйтесь!
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Земна поверхня, людина та всі живі 
істоти на 70% складаються з води. Без 
води життя на Землі було б неможливе. 
Вода – це кров Землі. Коли я говорю про 
важливість води, то маю на увазі питну 
воду і баланс водних ресурсів на планеті. 
Бо вода напоює як тварин, рослин і люди-
ну, так і тіло землі.

Питна вода – це найважливіший про-
дукт харчування для людини. Той, хто 
хоче залишитись здоровим та зберігати 
енергію, повинен пити свіжу живу воду. 
Питна вода дає організму не тільки необ-
хідний об’єм рідини, а також життя та ін-
формацію. Якщо ви спробуєте пити тіль-

ки свіжу проточну воду без хлору, без 
хімії, то зрозумієте наскільки добре вона 
діє на ваш організм.

І я повинен чітко уявляти собі і відслід-
ковувати весь процес формування питної 
води… Долини з джерелами повинні обе-
рігатися та охоронятися, на цих тери-
торіях необхідно заборонити будь-які ро-
боти, пов’язані з переміщенням ґрунту, 
вирубкою дерев, а також використання 
всіх без виключення сільськогосподарсь-
ких хімікатів. Адже не випадково в давні 
часи джерела вважали особливими, воі-
стину святими місцями. Індіанці Ама-
зонії знали силу питної води і захищали 
такі місця навіть ціною свого життя.

Сьогодні вода розливається по пляш-
ках, продається, консервується за допомо-
гою хімікатів. Виникає резонне запитан-
ня: чи можливо «законсервувати» живу 
воду? Сама ця ідея для мене абсурдна. 
Жива істота, яка обмежена можливістю 
рухатися, приречена на загибель. Вода, 
яка настоюється в пляшках і водопрово-
дах, яка не може прийняти нову інформа-
цію, позбувається всіх своїх живильних 
якостей…

Візьміть пляшку, на етикетці якої на-
писано «мінеральна вода». Як ви думаєте, 
що в ній? Мертва хлорована рідина. Я на-
віть не хочу заглиблюватись у деталі, що 

за хімікати знаходяться в цій воді. А вони 
там неодмінно будуть, бо яким чином 
вода в пластикових каністрах зуміла б ви-
тримати всі температурні перепади про-
тягом декількох тижнів. Більш мертвою 
вода просто не може бути. Це вже не про-
дукт харчування. Із всіх живильних яко-
стей води, які роблять її такою цінною, 
залишається лише одне – вона мокра.

Зепп Хольцер «Пустеля чи рай»
(ця книга є в Клубі ОЗ)
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Без води немає життя

Родове Помістя Хольцера

Клуб Органічного Землеробства (м. Київ) 
організує три масштабних заходи з перма-
культури за участю Зеппа Хольцера (Лунгау, 
Австрія):
 – СЕМІНАР в поселенні родових помість под 

Києвом;
 – ЛЕКЦІЯ для дачників, творців родових по-

мість і прогресивних фермерів;
 – ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ для журналистів та 

ЗМІ.

СЕМІНАР-КОНСУЛЬТАЦІЯ
Родина Акатьєвих (господарі родового по-

містя) поставила задачу виправити свої по-
милки, зроблені на ділянці при створенні став-
ка, терас, вітрозахисного валу, і взагалі, в пла-
нуванні своєї ділянки. На прикладі цієї ділянки 
Ви зможете зрозуміти, з чого починати плану-
вання і облаштування своєї ділянки, на що 
звертати увагу при створенні пермакультур-
них споруд в родовому помісті (водойм, терас, 
кратерних садів, високих і хвилястих грядок, 
валу, приміщень для зберігання овочів та ін.). 

Ви зможете задати своє питання Зеппу 
Хольцеру. Кількість учасників обмежена. Міс-
це проведення: поселення «Весела слобід-
ка», Макарівський р-н, Київська обл. Час: з 9 
до 13 години 25 вересня. Вартість участі: 65 
євро (обід включено). Контакт: Дмитро +38-
097-682-7978.

ЛЕКЦІЯ
Задача цієї лекції – познайомити вас с Зеп-

пом Хольцером та його пермакультурою. 
Хольцер на практиці показує реальність і при-
родність методів роботи, які він застосовує, в 
гармонії з Природою. На лекції ви зможете ви-
рішити для себе як застосувати ці методи на 
своїй ділянці, в своєму житті. 

Він дає нове бачення і розкриває гори-
зонт, змінюючи світогляд слухачів. Це вар-
то витраченого часу, коштів чи будь-чого 
іншого. 

Місце проведення лекції: Великий зал 
УКРІНТЕІ, вул. Горького 180, м. Київ. Час: 
15:30-17:30, 25 вересня. Вартість: 65 грн. 
(квитки купуйте в Клубі Органічного Земле-
робства або перед лекцією). Тел. для довідок: 
Дмитро +38-097-682-7978.

Зепп Хольцер – це людина планетарно-
го масштабу, в його сфері діяльності чи зоні 
впливу знаходиться інтерес всієї планети 
Земля. 

Головне, що ви зможете отримати від 
цієї людини, - це бачення розвитку у 
згоді з Природою. Хольцер показує, як ру-
хатися за течією, коли Природа буде допо-
магати вам, і Ви зможете їй допомогти. 

учасник семінару Хольцера, м.Казань

25 вересня 2012 року. Аграрій-
революціонер Зепп Хольцер – в Києві!
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16-22 серпня 2012 року відбулася над-
звичайно важлива подія цього року в 
житті Клубу Органічного Землероб-
ства – це ХІІ Семінар-Образотворча 
Ігра (ОТІ) Клубу ОЗ.  На семінарі при-
ймав участь 21 учасник з різних регі-
онів України.

Семінар проходив в досить жорстких 
побутових умовах на базі «Металіст» (м. 
Київ) на березі Дніпра і показав надзви-
чайно важку ситуацію, яка склалася сьо-
годні в Клубі Органічного Землеробства. 
Більша частина організаторів Клубу ОЗ 
проігнорували цей обов’язковий для них 
захід – цей волаючий факт, що виходить 
за всі рамки, має для багатьох з них дра-
матичні наслідки. Прийшов час відпові-
дати за свої вчинки.

ПРО ГОЛОВНУ ПРОБЛЕМУ
На семінарі була визначена головна 

проблема Клубу ОЗ – ослаблений образ 
Клубу Органічного Землеробства, а та-
кож знайдені основні причини цього по-
слаблення. Ось деякі з них: відсутність 
щирості в суспільстві Клубу ОЗ, посла-
блення особистої і колективної відпові-
дальності, толерантність до чужих поми-
лок, умисне шкідництво, відсутність чіт-
кого розуміння образу Клубу, уповіль-
нення швидкості думки, а також відсут-
ність самоконтролю за своїми словами і 
діями. По багатьох із цих причин була 
проведена серйозна робота з їхнього усу-
нення, в тому числі по відновленню пря-
мого і щирого спілкування. Також в ре-
зультаті колективної роботи на семінарі 
був прояснений образ Клубу Органічно-
го Землеробства. 

ПРО ОРГАНІЗАТОРІВ
Організатори Клубу, які були відсутні 

на семінарі-ОТІ, фактично зрадили Клуб 
Органічного Землеробства, і багато хто з 
них, скориставшись цим послабленням 
образу, присвоїли результати діяльності 
Клубу ОЗ в своєму регіоні собі, – і тепер 
вони на догоду своїм особистим інтере-
сам роблять власну справу… Частина з 
них вже перейменувалася, наприклад, в 
Клуб природного (натурального, еколо-
гічного і т.д.) землеробства, але інша час-
тина продовжує безпідставно і безсові-
сно працювати від імені Клубу Органіч-
ного Землеробства, тим самим спотво-
рює ідею Клубу ОЗ в своєму регіоні, об-
манюючи людей і послаблюючи образ 

Клубу ОЗ.
Відсутність організаторів на семінарі-

ОТІ можна пояснити двома причинами:
1. Багатьом організаторам, особливо 

тим, хто почав свою діяльність після 2007 
року, сьогодні неясний образ Клубу Ор-
ганічного Землеробства. І перед ним сто-
їть задача прояснити цей образ. І все ще 
можна виправити.

2. Але є організатори, хто працює дав-
но (більше 5 років), кому добре відомий 
первинний образ Клубу ОЗ, який наро-
дився в 2004 році. Я глибоко жалкую про 
те, що їх шкідливі дії – усвідомлені. 
Коли колишні однодумці вставляють па-
лиці в колеса – це гірше всього. Таких ор-
ганізаторів-зрадників потрібно гнати в 
шию з суспільства Клубу ОЗ – це: 

- Оксана Соколан (Івано-Франківськ), 
- Дмитро Пелих (Херсон), 
- Володимир Ільїнський (Миколаїв), 
- Володимир Левдіков (Одеса), 
-Валентин Подольхов (Дніпропе-

тровськ),
Їхній вибір зрозумілий, і сьогодні у 

вказаних містах немає Клубу Органічно-
го Землеробства. 

На семінарі при роботі в групах було 
чітко і однозначно прояснене питання 
відповідальності і обов’язків організато-
ра Клубу, і на пленарі (загальному засі-
данні) однодушно було прийняте рішен-
ня з цього питання. 

ПРО ГАЗЕТУ 
«ДО ЗЕМЛІ З ЛЮБОВ’Ю!»
Вранці 21 серпня вздовж берега Дні-

пра багато учасників семінару на базі 
«Металіст» спостерігали більш ніж 
30-метрову смугу синьо-зелених водорос-
тей, які заповнили всю товщу води (від 

поверхні до самого дна). В чому причина 
цього? Відповідь проста – в людях, вірні-
ше в їхніх головах. Адже ті, хто викорис-
товують фосфатні пральні порошки, хто 
застосовує мінеральні добрива на своїх 
ділянках, САМІ своїми руками зробили 
таку гидоту. 

Чому вони так зробили? Це, в тому 
числі наслідки інформаційної війни, в 
результаті якої люди перестають думати 

своєю головою і, начебто зазомбовані, ве-
дуться на рекламні брехливі стверджен-
ня про «безпечність» цих миючих засобів 
і мінеральних добрив, або ж думають 
тільки про те, що на їхній вік виста-
чить… А хто буде думати про нащадків, 
що ми залишимо їм у спадок? Бруд? 
Мертву воду?

Адже якби значна частина людей ви-
явила усвідомленість, тоді ці люди дав-
но би вже перестали купувати фосфатні 
порошки в супермаркетах, а використо-
вували б безфосфатні порошки, найкра-

п од і ї

Рішення XII семінару-ОТІ 
Клубу Органічного Землеробства – в життя!

Відповідальність організатора Клубу Органічного Землеробства – в орга-
нізації діяльності по виконанню призначення Клубу Органічного Зем-
леробства.

Обов’язки організатора Клубу Органічного Землеробства:
• організувати клубну діяльність в своєму регіоні, в тому числі:

–  місце для Клубу,
–  прийом в члени Клубу і ведення бази даних членів Клубу,
–  забезпечення продукцією і надання консультацій,
–  організація семінарів, лекцій для членів Клубу,
–  розповсюдження газет «до Землі з любовю!» і вісника Клубу;

• думати своєю головою;
• діяти за совістю;
• брати участь в семінарах-ОТІ Клубу Органічного Землеробства.
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Результати семінару-ОТІ Клубу ОЗ 
16-22 серпня 2012 року

• Визначена головна проблема Клубу 
ОЗ.

• Уточнено образ Клубу ОЗ.
• Визначено відповідальність організа-

тора Клубу ОЗ та його обов’язки.
• Прояснено місце Клубу ОЗ в сьогод-

нішній обстановці.
• Набуто глибокого усвідомлення зна-

чимості газети «до Землі з любов’ю!»

Юрій Гончарук
організатор семінару
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ще – на основі кристалу трона, який пе-
решкоджає виникненню синьо-зелених 
водоростей. І тоді би з полиць супермар-
кетів зникли ці отруйні порошки. Та й 
усвідомлені землероби, фермери, дач-
ники вже давно замість селітри і нітро-
амофоски перейшли би до органічних 
добрив, компостів і сидератів. Ось і ви-
ходить, що люди самі себе отруюють. 

Тільки чи багато з них про це здога-
дуються? А з тих, хто здогадується, хто 
з них знає, що треба робити, щоб випра-
вити ситуацію? Клуб Органічного Зем-
леробства на семінарі-ОТІ піднімав ці 
питання, і в нас є рішення.

В результаті роботи в групах і пле-
нарних засідань учасники ХІІ семінару-
ОТІ однодушно прийшли до загального 
розуміння місця Клубу ОЗ в сучасній 
війні, яка ведеться методом так званого 
«культурного співробітництва». І далі 
визначили, що газета «до Землі з 
любов’ю!» – це найсильніше рішен-
ня в даній ситуації, яке вирішує без-
ліч задач і під силу Клубу Органічного 
Землеробства. Ось деякі з цих тез, чому 
саме газета, в чому її значимість: 

1) газета – працює, це перевірено на 
досвіді минулих років (2007-2008 рр.), 
коли вона розповсюджувалася в Клубі 
ОЗ безкоштовно мільйонними тиража-
ми;

2) газета передається з рук в руки, 
тобто від людини до людини, від орга-
нізатора Клубу чи консультанта, і до 
того ж з голосними і виразними слова-
ми-речівками: «Газета для дачників-го-
родників, газета «до Землі з любов’ю!», 
розповсюджується безкоштовно!!!»;

3) газета, на відміну від листівки, 
вміщує в себе достатньо інформації на 
різні теми, які можуть зачепити різні 
шари населення, наприклад, ця газета 
орієнтована, в тому числі, і на молодь;

4) газета запрошує в Клуб ОЗ, тобто 
збільшує співтовариство членів Клу-
бу,  в  тому числі  відбувається 
об’єднання навколо ідеї Клубу, до ді-
яльності Клубу залучаються однодум-
ці;

5) газета – окупається, тобто фінан-
сування газети здійснюється за рахунок 
продажу продукції в Клубі Органічного 
Землеробства – з кожної гривні, яку чле-
ни Клубу залишають в Клубі, частина 
йде на створення і поширення газети;

6)  цим рішенням може скористатись 
кожен член Клубу, тобто це зброя 
ВСЬОГО Клубу – кожен з вас може до-
помагати в поширенні газети і робити 

це в БУДЬ-ЯКОМУ місці;
7) газета створюється колективно, 

тобто кожен член Клубу може прийня-
ти участь в робочій групі по створенню 
газети, може присилати свої запитання, 
статті і обмінюватися досвідом в газеті, 
потрібні ваші живі відгуки по роботі на 
своїй ділянці, і зворотній зв'язок по га-
зеті, по роботі Клубу і т.д. 

Є також інші аргументи, але думаю, 
що і цих достатньо, щоб зрозуміти, 
чому і для чого створюється газета. За-
прошую кожного з вас взяти посильну 
участь в реалізації цього рішення по га-
зеті. Це важливо.

ПРО КООРДИНАТИ В ГАЗЕТІ 
«ДО ЗЕМЛІ З ЛЮБОВ’Ю!»
І, нарешті, однією з важливих пере-

ваг газети перед іншими ЗМІ являється 
те, що в ній можуть бути розміщені ВСІ 
координати Клубу Органічного Земле-
робства в одному місці. В цьому випад-
ку відбувається ще більше посилення 
загальної справи Клубу ОЗ щодо поши-

рення газети. Адже, по-перше, газета 
розходиться по передплаті по всій Укра-
їні, а, по-друге, якщо людина, напри-
клад, отримає газету в Києві, а родичі в 
неї живуть в Рівному, то вона може лег-
ко направити свою рідню в Клуб, який 
там знаходиться. 

В цьому номері робоча група прийня-
ла рішення розмістити також координа-
ти тих членів Клубу, які зважились роз-
повсюджувати газету «до Землі з 
любов’ю!» на серйозному рівні (від од-
нієї тисячі екземплярів). Ці члени Клу-
бу купують газету за свої гроші і поши-
рюють її в своєму регіоні безкоштовно! 

Я маю надію, що в майбутньому біль-
шість цих членів Клубу зайдуть можли-
вість брати участь в семінарах-ОТІ і 
зможуть нести відповідальність органі-
затора Клубу ОЗ в своєму регіоні. 

Петро Трофименко
Організатор Клубу ОЗ, м. Київ

Сказали татари, коли напали на Русь:   «Руські, здавайтесь, нас – орда!»
На що руські відповіли:   «А нас РАТЬ!!!» 

Семінар відкрив мені очі на явища, про які я раніше і не підозрював. І про Анас-
тасіївський рух, який спонукав людей організувати Клуб Органічного Землероб-
ства. І про необхідність морального очищення в пошуку істини при проведенні 
семінару, і про методику відкриття очей новим членам Клубу ОЗ.

Мені сподобалося, як потрібно шукати відповіді на виникаючі питання шля-
хом поставлення запитань – Що це? Для чого? Кому? Навіщо? – які допомага-
ють знайти чітку відповідь.

І я думаю, що не тільки я, а й решта учасників семінару знайшли приклади 
своєї поведінки і те, як треба бути уважним при спілкуванні та при знайомстві 
з новими людьми.

І те, що в сучасній інформаційній війні ми мало знаємо про свої сили та 
зброю. Семінар допоміг подивитися на це іншими очами і підказав, як вести себе 
в майбутньому.

Микола Москаль, член Клубу ОЗ, м. Харків
участник семінару-ОТI  16-22.08.2012
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У вересні починається масовий збір пло-

дів осінніх і зимніх сортів яблунь, груш та 
ін. В першу чергу знімають плоди, які оста-
точно дозріли, не допускаючи їх опадання 
на землю (визначити зрілість плодів можна 
за зрілістю зерняток всередині). Збирати 
плоди слід в теплу суху погоду і відразу 
складати в підготовані ящики на зберіган-
ня, не протираючи захисний шар на плодах. 
Якщо вам раніше не вдавалося захистити 
плоди під час зберігання від гнилизни – пе-
ресипте їх сухим цеолітом або обробіть од-
ним із препаратів Клубу з позначкою «збе-
рігання», просушіть і складайте на зберіган-
ня. 

Крім того, зберегти дари вашого саду 
можна шляхом висушування їх в сушарці 
або приготувавши сік, пастилу. 

В пристовбурових колах, на місці літни-
ків, можна посіяти сидерати – гірчицю, овес 
і навіть віку. Або замульчувати, щоб макси-
мально зберегти вологу. А підживлювати 
дерева азотовмісними препаратами вже не 
можна, оскільки вони можуть викликати 

активний приріст.
Вересень – вчасний момент, щоб підготу-

вати посадочні ями під нові дерева. Оскіль-
ки від стану ями значною мірою залежить 
здоров’я і плодоносіння дерева на довгі 
роки, слід продумати, що і як необхідно за-
кладати, в якій кількості. На дні ями необ-
хідно зробити або глиняний замок, якщо 
ґрунт піщаний, або дренаж – якщо важкий 
ґрунт і застоюється вода. В яму можна за-
кладати подрібнені гілки, листя та інші рос-
линні залишки. Хороший результат дасть 
додавання в яму Оксизину чи, якщо до по-
садки залишилось часу більше місяця, будь-
якого ЕМ-препарату для дозрівання маси. 
Підготуйте родючий ґрунт, яким будете 
присипати кореневу систему. Крім того, 
краще завчасно обзавестися Мікоплантом, 
цеолітом, триходерміном, щоб під час по-
садки все необхідне було під рукою. Якщо 

коренева система відкрита, висадку са-
джанців можна здійснювати в період, коли 
листя на гілочках починає в’янути. 

Якщо ваш сад цього року страждав від 
хвороб і шкідників, проведіть 
ще одну-дві обробки баковою су-
мішшю препаратів (прим. ред.: 
як приготувати бакові суміші 
читайте в серпневому номері га-
зети №8 2012р., який можна без-
платно взяти в Клубі Органіч-
ного Землеробства). 

Знімаючи урожай з виногра-
ду, грона акуратно зрізають в 
теплу суху погоду. А щоб збе-
регти грона до січня – зрізають 
їх в текстильних рукавичках, 
щоб не було контакту з шкірою 
рук. Кущі готують до укладки і 
вкривання на зиму, щоб перші 
заморозки не застали знена-
цька.

В першій половині місяця висаджують 
здерев’янілі живці червоної смородини, в 
другій половині – чорної смородини. Вирі-
зають живці з 5-7 бруньками з середньої час-
тини пагонів поточного року і заглиблюють 
в ґрунт на 1-2 бруньки під кутом 450º. Потім 
слід гарно полити і надалі забезпечувати 
вологість. Дорослі кущі смородини можна 
прорідити, вирізати гілки пошкоджені 
скляницею (до здорової деревини) і обрізати 
верхівки, якщо вони були уражені борош-
нистою росою, замульчувати пристовбурові 
кола.

Перша половина вересня – крайній тер-
мін для посадки садової суниці. Для того, 
щоб кущі краще вкоренилися, можна вико-
ристовувати Мікоплант чи Гумітаб (біогу-
мусні таблетки), пролити грядки розчином 
нематофагіну або підсипати в лунки при по-
садці зерно, просочене боверином (захист 
від личинки хруща, капустянки і немато-
ди).

Го р о д
На городі у вересні найбільш гаряча пора 

– збір врожаю і підготовка грядок до май-
бутнього сезону.

Буряк та моркву збирають в суху теплу 
погоду, для просушування залишають до 
вечора прямо на землі, обробляють препа-
ратом для зберігання і складають, викорис-
товуючи цеоліт.

Орієнтиром для збору солодкого перцю 
послужить зниження температури повітря. 
При +150С і нижче перець припиняє вегета-
цію, і його слід відразу ж зібрати. Дуже чут-

ливі до зниження температури огірки, ка-
бачки і гарбузи. Гарбуз, який один раз пере-
ніс нульову температуру, не буде зберігати-
ся всю зиму. 

Сигналом для збору ярого часнику слу-
жить пожовтіння його листя на третину. 

На звільнені грядки можна висіяти по-
троху кропу, салату, цибулі на перо, тоді до 
стійких морозів можна порадувати себе сві-
жою зеленню. Або навіть посіяти сидерати 
– гірчицю, овес, віку, можна суміш цих си-
дератів в будь-якій пропорції. Якщо ваш 
врожай облюбував дротяник – утримайтесь 
від посіву під зиму жита. Продумайте, що 
турбувало вас в овочевих грядках в цьому 
сезоні, прочитайте статтю про сидерати на 
ст. 8 і висівайте те, що за вашим відчуттям 
просять ваші грядки.

Кв і т н и к
В кінці вересня викопують ранні сорти 

гладіолусів і до закладки на зберігання 
обов’язково оброблюють протигрибковими 
препаратами. А щоб вибрати вірний час для 
викопування цибулин, запам’ятайте – для 
дозрівання цибулині необхідно 40 днів від 
моменту зрізання квітів.

Кущі троянд необхідно обробити від хво-
роб і шкідників, вересень вереснем, а попе-
лиця не дрімає. Підготуйте матеріал для 
підгортання кущів до перших морозів.

Кімнатні квіти, які проводили літо на 
свіжому повітрі, вносять в дім, захищаючи 
їх від перепадів денних і нічних темпера-
тур, але до того, як ви їх внесете, обробіть 
розчином Актофіту, щоб не занести з росли-
нами непрошених гостей. 

Великих вам врожаїв!

Олена Почтарьова
Консультант Клубу ОЗ, м. Київ

п р и р од н е  з е м л е р о б с т в о

Роботи на ділянці у вересні
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Я придбав на базарі мішок (50 кг) картоплі. Посадив на городі 
і викопав 46 відер картоплі. Росла начебто нормально, гарне ба-
дилля. Бульби середньої величини, чисті, гладенькі. Після збору 
врожаю картопля лежала в сараї на бетонній підлозі. Невели-
ким шаром товщиною 15-20 см. Через місяць вирішив перенести 
до підвалу. Під час перебирання набралося 4 відра бульб з сухою 
гнилизною, тобто зовні почорніла, всередині чорна гниль. Далі 
через місяць знову перебрав у підвалі, вона зберігалася в 
дерев’яних ящиках. Такої ж зіпсованої набралося ще 8 відер. І так 
кожні 15-20 днів вся картопля зіпсувалась. 

Яка причина? Прошу вашої поради, що слід зробити?
З пов., Онацик Ф.С., пенсіонер 87 років, учасник Великої 

Вітчизняної Війни, м. Енергодар Запорізької області.

Про картоплю

Здрастуйте, шановний Федір Степанович!
Від чого залежить гарний врожай картоплі? Як його отримати 

і зберегти?
Почнемо по порядку. Ґрунт під посадку картоплі слід готувати вже 

з осені. На початку вересня сіємо на майбутні грядки рослини-сидера-
ти, які підвищують родючість ґрунту, фіксують азот, розрихлюють 
ґрунт, пригнічують ріст бур’янів і мають фітосанітарні властивості. 
Наприклад, такий загальний улюбленець-сидерат, як гірчиця, оздоров-
лює ґрунт, служить профілактичним засобом від шкідників (дротяни-
ка, слимаків, горохової плодожерки) і грибкових інфекцій (парші кар-
топлі, ризоктоніозу). Крім гірчиці можна посадити редьку олійну або 
овес з вікою. За місяць-півтора сидерати встигають вирости до півметра 
висотою. В кінці жовтня їх можна скосити  і залишити на грядках в 
якості мульчі. 

Картопля на посадку має бути здоровою, тоді і врожай буде на славу. 

Можливо, Федоре Степановичу, ви зібрали «погану картоплю», тому що 
спочатку картопля на посадку була хворою. 

Грибкових і бактеріальних хвороб дуже багато і вони себе дуже 
швидко проявляють: їх видно і можна відчути за неприємним запахом. 
А от вірусні захворювання непомітно накопичуються в бульбах рока-
ми, постійно знижуючи врожайність.

Але навіть у вашому випадку, Федору Степановичу, підготувавши 
бульби до пророщування, можна було б отримати здоровий врожай.

Для цього перед посадкою картоплю необхідно обробити одним з 
препаратів: Мікосан-Н (100 мл на 200 мл води), Фітоспорин-М (4 ст. лож-
ки на 1,5 склянки води на 10 кг) або Емочки (ковпачок розчину на півлі-
тра води). Кожну картоплину слід вмочити в розчин, а потім викласти 
і просушити. Можна залишити картоплю лежати на світлі, якщо дозво-
ляє місце, або помістити обсушену картоплю в 5-літрові ємкості з-під 
води, попередньо зрізавши горловину. Ємкості поставити на світло, на-
приклад, на підвіконня чи на теплій лоджії. Бульби повинні позелені-
ти. Коли вони позеленіють, то треба помістити картоплю в тепле і тем-
не місце для пророщування. Ось такі тонкощі в підготовці картоплі для 
посадки.

Складаючи картоплю на зберігання до погреба, обробіть стіни, під-
логу, стелю та стелажі препаратом Фітоспорин-Зберігання або Емочка-
ми (100 мл на 10 л води), а бульби картоплі Мікосаном-Н або Фітоспори-
ном-Зберігання, просушіть. Якщо ви обробите картоплю таким чином, 
вона буде радувати вас новими здоровими і смачними врожаями.

З детальнішими практичними порадами щодо вирощування карто-
плі можна ознайомитись, прочитавши альманах №4 Клубу ОЗ «Виро-
щування картоплі органічним методом» (квітень 2012).

Гарних вам врожаїв!

Наталія Поєдинок 
консультант Клубу ОЗ, м. Київ.

Пришла осінь і якраз час висівати лі-
сові гриби на своїй ділянці. Це можна 
робити з середини липня до кінця листо-
пада.

Гриби, які відтворюють мікоризу – білий 
гриб, лисички жовті та сірі, грузді, підберез-
ники, підосиковики, маслюки, рижики, трю-
фелі – необхідно вирощувати на коренях 
живих дерев, тому що вони ростуть в сим-
біозі з ними, допомагаючи один одному. Де-
тальніше про мікоризу можна прочитати в 
клубному альманаху №2 «Природное земле-
делие: микориза, гумус и другие помощни-
ки» (грудень 2012). 

Коли дерево вже велике, для того, щоб 
дістатися до коренів, біля нього потрібно 
зробити заглиблення приблизно 30 см раді-
усом 1,5 м. Потім заповнити трохи пожив-
ною сумішшю (листя, перегній) і туди же 
внести міцелій (100 г), при цьому необхідно 
забезпечити контакт міцелію з кореня-
ми дерева! При посадці саджанця – міцелій 
вноситься просто під корінь (50 г) – роботи 
менше, а грибниця буде вас радувати гриба-
ми 7-8 років. Приживання грибниці 85%, а 
для кращого приживання лісових грибів ре-
комендується замульчувати грибницю ша-
ром як мінімум 15 см і підтримувати повіль-
ну вологість (не заливати!!!) з використан-
ням «Здорового саду» та ЕМ-розчину.

В затінених місцях на ділянці можливо 
та необхідно вирощувати різноманітність 
видів деревогубних грибів (глива сіра, ли-
монно-жовта, рожева, шиітаке, мейтаке, 
енокитаке та інші) на деревині листової по-
роди – в свіжоспиляних пеньках, головне – 
не трухлявих і без плісняви!!!

Деякі члени Звенигородського Клуб ОЗ 
вирощують гриби (глива) в ГАРБУЗІ. Для 
цього в гарбузі середнього розміру роблять 
маленький отвір, всередину якого розміщу-
ють міцелій (1 ч.л. на 3-4 л об’єму). При чому 
ніж та місце, де буде отвір, потрібно протер-
ти спиртом. Надріз закривають ЧИСТИМ 
целофаном і заклеюють з країв для міцності 
лейкопластиром, щоб повітря не потрапля-
ло  всередину. Все робити дуже швидко! 
Гарбуз розміщують в теплому місці. Через 
25-35 днів переносять до вологого, але не 
обов’язково світлого приміщення. Численні 
темні крапки означають зачатки плодових 
тіл гриба.

В Клубі ОЗ представлений вибір грибів у 
вигляді маточного біологічно висушеного 
міцелію (грибниця) – це зарослий живий 
зерновий міцелій, якій потім висушений за 
спеціальною технологією. Зберігається та-
кий міцелій дуже довго при будь-якій тем-
пературі, в сухому місці.

Оскільки грибниця маточна, то при про-

ростанні під деревом будь-якої породи вона 
буде вважати його рідним. Наприклад, під-
дубник, посаджений під яблунею, грушею 
чи черешнею, буде вважати рідною її, а не 
дуб.

Успіхів вам!

Роман Кухаренко
Организатор Клуба ОЗ, 

г. Звенигородка, Черкасская обл.

В сад… за грибами!
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сидерати треба сіяти…
Родючий шар ґрунту роблять черв’яки 

і мікроорганізми, саме вони удобрюють 
грунт і живлять рослини, але для того, 
щоб вони гарно працювали, їм самим по-
трібно гарно харчуватися. І що ж вони 
їдять? Органіку. Одним із видів органіки 
і являються сидерати. Це трави, насіння 
яких ми висіваємо на добрива.

Жоден вид добрива не порівняти з сиде-
ратами за ефективністю і універсальніс-
тю. Вони також виконують роль живої 
мульчі. Крім того, що вони служать харчу-
ванням для черв’яків та мікроорганізмів, 
вони також при розкладанні виділяють 
вуглекислий газ, який являється осно-
вним вуглецевим живленням рослин. 

Посів рослин-сидератів – це осно-
вний спосіб відновлення родючості 
землі. Зелене добриво цілком може ви-
ключити використання перегною. 

Збагачуючи грунт, вони покращують 
його структуру: знижується кислотність, 
збільшується поглинання вологи.

При використанні сидератів:
– підвищується активність корисної мі-

крофлори;
– притінюючи поверхню землі, вони за-

хищають її від перегріву;
– пригнічують ріст бур’янів;
– мають фітосанітарні властивості: 

щільний висів гірчиці значно зменшує 
кількість дротяника;

– при змішаних посадках частина шкід-
ників відволікається на сидерат;

– сидерати з яскравими квітами прива-
блюють корисних комах.

Сидерати розділяють на родини:
1) бобові: люпин, віка, горох, соя, чече-

виця, буркун, еспарцет, конюшина, люцер-
на – вони збагачують грунт азотом, оздо-
ровлюють його;

2) хрестоцвіті: гірчиця, редька олійна, 
рапс, суріпка – збагачують грунт сіркою і 
фосфором;

3) злакові: пшениця, жито, ячмінь, овес, 
житниця – швидко сходять, збагачують 
грунт калієм і пригнічують ріст бур’янів;

4) популярні також гречка, фацелія, со-
няшник.

Вирощувати зелені добрива можна 
протягом всього сезону і буде гарний ре-
зультат, якщо робити це правильно:

– потрібно дотримуватися сівообігу, ви-
сівати одну за одною культури різних ро-
дин. Не можна, наприклад, висівати ка-
пусту чи буряк після гірчиці, рапсу, редь-
ки олійної, оскільки вони відносяться до 
однієї родини хрестоцвітих. Крім того, 
хрестоцвіті, які довго вирощуються на од-

ній ділянці, перенаситять грунт фосфором 
і сіркою, що може ускладнити засвоєння 
рослинами інших мікроелементів;

– при виборі сидерату треба розуміти, 
що ви хочете отримати в результаті його 
посіву. 

Якщо потрібен матеріал для мульчі, 
який швидко росте, то підійде редька олій-
на, вона швидко росте, дає багато зеленої 
маси, причому вона пригнічує нематоди, 
тому її добре садити перед посадкою кар-
топлі. Якщо грунту потрібен азот – піді-
йдуть бобові: люпин, віка та інші.

Злакові розвивають міцний корінь, 
який гарно зрихлює грунт і витісняє 
бур’яни. Тобто перед висівом сидерату 
треба знати його технічні характеристики.

− посіви сидератів слід чергувати, за 
один сезон можна виростити декілька по-
колінь сидератів, в результаті чого відбу-
деться сівообіг і грунт швидко відновить 
родючість;

− якщо допускати, щоб сидерати вики-
дали насіння, то вони з зелених добрив мо-
жуть перетворитися на бур’яни, тому їх 
зазвичай зрізають в період бутонізації до 
початку цвітіння, поки стебло не стало 
твердим;

− найважливіше правило: їх слід зріза-
ти плоскорізом, культиватором або косою, 
стебла можна використовувати в якості 
мульчі, але кореневу систему перекопува-
ти не можна, якщо сидерати заорюються 
– іде на марне структурна робота коренів, 
а зверху не утворюється мульча.

В землі є мікроелементи в необхідному 
складі, але вони можуть знаходитися в 
формі, що погано засвоюється рослинами. 

Сидерати своїми могутніми коренями пе-
реміщують мікроелементи з глибших ша-
рів в родючий шар і переводять їх в до-
ступну форму. Але лише в тому випадку, 
якщо сидерати після підрізання не заорю-
ють, інакше втрачається весь зміст їх по-
сіву.

Поганої землі не буває – буває земля 
гола. Вона сильніше нагрівається, швид-
ше випаровує вологу, глибше промерзає, 
на ній не затримується сніг, висіяне в неї 
насіння дає дружні сходи лише у випадку 
випадання дощу чи поливу.

Рослинна маса сидератів знаходиться 
на поверхні ґрунту, постійно створюється 
і оновлюється. При постійному посіві си-
дератів родючість ґрунту покращується, а 
з утворенням постійної мульчі збільшу-
ється в 3-4 рази. Одночасно підвищується 
якість продукції, стійкість рослин до хво-
роб, знижується враження шкідниками.

Хрестоцвіті культури ростуть в 3-4 рази 
швидше, ніж бур’яни, тому успішно їх 
пригнічують. При розпаді вони стають 
отруйними для ґрунтових шкідників.

Навесні на землі, де росли сидерати, не 
утворюється кірка, практично немає 
бур’янів, тому посів і посадку можна здій-
снювати безпосередньо в мульчу. 

Якщо хрестоцвіті висівати навесні, то 
робити це треба якомога раніше, щоб не 
втратити весняну вологу, крім того пізні-
ші посіви зазвичай пошкоджуються блош-
кою. Для ранньовесняного посіву краще 
використовувати редьку олійну, оскільки 
вона більш врожайна, ніж гірчиця, вирос-
тає до 2 метрів, більш морозостійка і добре 
відростає після покосу.

Буркуни дворічні можуть рости на не-
родючому ґрунті, накопичують зелену 
масу, фіксують з повітря азот і засвоюють 
з ґрунту недоступні іншим рослинам фос-
фор і калій, зрихлюють землю на глибину 
5-7 м, очищують її від шкідників, хвороб та 
бур’янів.

Дротяник любить злакові, пирій і кислі 
ґрунти, не любить бобові, тому краще сія-
ти суміш. 

При весняному посіві норми висіву зни-
жують, а при осінньому підвищують. З 
озимих невибаглива до тепла і ґрунтів су-
ріпка, її можна висівати відносно пізно. 
Дуже перспективна фацелія: вона не вра-
жається нематодами, невибаглива до тер-
міну висіву, приваблює бджіл і гарно цві-
те.

В суміші сидератів, яку висіваєте, 
обов’язково мають бути злакові, оскільки 
вони утворюють стійку дернину, збільшу-
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Цибулинні рослини являються одни-
ми з найулюбленіших в багатьох садово-
дів. Яскраві, навдивовижу різноманітні 
і захоплююче гарні. Мені також дуже 
подобається багато видів цих багато-
річників, саме тому я хочу відповісти на 
основні запитання стосовно вирощуван-
ня цибулинних квітів. Адже осінь – час, 
коли здійснюється посадка цибулинних 
рослин. 

Одна з найважливіших умов при посадці 
цибулинних – тюльпанів, нарцисів, гіацин-
тів, мускарі, крокусів, лілій та багатьох ін-
ших – завчасно підготований ґрунт. Цибу-
линні надають перевагу піщаним чи 
кам’янистим ґрунтам, до того ж нейтраль-
ним або кислим. Тому перед посадкою необ-
хідно підготувати ґрунт – внести цеоліт (1 кг 
на кв. м), оскільки на важкому, погано аеро-
ваному ґрунті цибулини хворіють, а також 
муку з яєчної шкаралупи для розкислення 
ґрунту (1 склянка на кв. м), оскільки цибу-
линні люблять лужні ґрунти. Загальновідо-
мо, що цибулини прийнято садити в уже 
охолоджену землю. Це означає, що якщо 
осінь тепла, сонячна, то з посадкою поспі-
шати не слід. Але й затягувати до самих мо-
розів не варто. Ідеальний варіант – це коли 
ваші цибулини встигли вкоренитися, а зеле-
них пагонів над землею ще не дали. Кращий 
час для посадки – до Покрови Пресвятої Бо-
городиці (14 жовтня), але можна садити про-
тягом всього жовтня, якщо осінь тепла. 
Якщо посадити їх пізніше, у цибулин не 
утвориться достатньої кількості коренів і 
вони загинуть.

Для цибулинних існує таке правило: гли-

бина посадки дорівнює висоті трьох цибу-
лин, тобто від верхівки посадженої цибули-
ни до поверхні землі повинна бути відстань, 
рівна висоті трьох таких цибулин. 

Я з великим задоволенням здійснюю по-
садку за допомогою спеціального пристосу-
вання, яке називається цибулиносаджалка, 
це настільки легко і приємно, що тепер що-
року я замовляю поштою цілу коробку цибу-
линних, легко і швидко їх висаджую, пере-
творюючи свій сад в квітучий луг! Цим спе-
ціальним інструментом для посадки цибу-
линних роблю отвори в ґрунті необхідної 
глибини. Ним можна зробити отвори на гли-
бину від 10 до 20 см (якщо втиснути його 
щільніше в землю). Зручність такого інстру-
менту полягає також в тому, що виймаючи 
його зі зробленого отвору, я одночасно звіль-
нюю ямку від ґрунту. Якщо ви не маєте та-
кого зручного інструменту, користуйтеся 
вузькою довгою лопаткою.

На дно ямки обов’язково насипте 5 мм 
шар піску. 

Перед посадкою всі цибулини треба 
уважно оглянути, відбракувати хворі, з ме-
ханічними пошкодженнями, ураженим ден-
цем. А здорові можна замочити на декілька 
годин в розчині НВ-101, потім для профілак-
тики від гнилей та інших хвороб покласти 
на декілька секунд в розчин Мікосану-Н.

Всі свіжопосаджені цибулини краще за-
мульчувати опалим листям (товщина шару 
не менше 10 см), яке можна обробити Емоч-
ками (1 ст. ложка на відро води) для знезара-
жування. Враховуючи, що садові цибулинні 
садять глибоко, їх треба гарно полити, щоб 
вода дійшла до основи цибулини, тоді коре-

нева система встигне сформуватися до на-
стання морозів.

Восени більшість дачників віддають пе-
ревагу висадці різних багаторічників, 
тому що, перезимувавши під шаром снігу, 
рослини отримають необхідне загартування 
і навесні будуть зайняті не звиканням до но-
вого місця, а виключно ростом і цвітінням. 
Тому сміливо діліть їх і розсаджуйте!

Всупереч поширеній думці, начебто тро-
янди слід висаджувати лише навесні, я на 
особистому досвіді переконалася, що троян-
ди, висаджені восени, на наступний рік цві-
туть щедріше, кущі в два рази могутніші і 
здоровіші. Троянди висаджую в ті самі тер-
міни, що й цибулинні. Яму необхідно копа-
ти і «заправляти» так само, як на кущі: роз-
мір ями 50 на 50 см, на дно вкладаю чверть 
упаковки Гуміпасу, прикриваю 15-сантиме-
тровим шаром землі і проводжу посадку 
рослин, корені яких попередньо були замо-
чені в розчині препарату НВ-101, для того 
щоб краще вкоренилися.

Піони ділять і саджають виключно восе-
ни, навіть дуже пізно – краще, ніж навесні, 
навіть якщо завтра обіцяють морози. Ґрунт 
перед посадкою треба гарно заправити Біо-
гумусом, на дно ями також покласти Гумі-
пас. Чим краще заправите землю, тим ще-
дрішим і пишнішим буде цвітіння. Коріння 
необхідно обробити розчином Мікосану-Н 
(губкою) від грибкових захворювань. Після 
посадки землю обов’язково втоптати для 
того, щоб кореневище піона не затягнуло в 
глибину, інакше це вплине на ріст і цвітіння 
рослини. 

Велика ділянка чи маленька, але їй за-
вжди підійде квіткове вбрання.

.
Ширшова Валентина

консультант Клубу ОЗ, м. Київ

Посадка цибулинних

ють біологічну активність і покращують 
фізичні властивості ґрунту. Жито пригні-
чує кореневу нематоду. До того ж, житнє 
борошно допомагає боротися з капустяни-
ми шкідниками: присипка житнім борош-
ном зневоднює гусінь. Висіваючи жито 
два сезони підряд можна очистити ділян-
ку, зарослу пирієм.

Бобові: люпин, люцерна, буркун та інші 
на перших порах розвиваються повільно, 
їх краще сіяти під захистом швидкоросту-

чих культур: гірчиці, рапсу, суріпки, про-
са, віко-вівсяної суміші.

Велике значення має правильна підго-
товка ґрунту під повторні посіви. Сидера-
ти треба сіяти в день збору основної куль-
тури. 

Некошеними, непідрізаними і непри-
браними на зиму краще залишати будь-
які ярі культури. Кореневою системою 
вони зрихлять грунт, дадуть житло бага-
тьом корисним мікроорганізмам, потім 

вимерзнуть, будуть затримувати сніг і збе-
рігати вологу, перетворяться на теплу ков-
дру для землі та її мешканців, підіпріють 
і впадуть, а навесні, перетворившись в їжу 
для черв’яків і мікроорганізмів, стануть 
енергетичним зарядом для підвищення 
родючості ґрунту.

Iрина Мусаєва
консультант Клубу ОЗ,

м. Київ
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Подвійний удар
У фосфатів є чудові «партнери», з 

якими триполіфосфати прекрасно 
вживаються і шкодять людині та при-
роді, йдучи «пліч-о-пліч». Це – поверх-
нево-активні речовини (ПАВ), хімічні 
сполуки, які знижують поверхневий 
натяг води. В ході експериментів було 
встановлено негативний вплив цих 
сполук на здоров’я людини. Особливо 
небезпечні аніонні ПАВ, тому в краї-
нах Західної Європи накладені суворі 
обмеження на використання аніонних 
ПАВ в пральних порошках – не більше 
2%.

Мало того, що фосфати підсилюють 
проникнення ПАВ через шкіру, вони 
ще й сприяють накопиченню цих речо-
вин на волокнах тканини, яка переть-
ся, сприяючи міцному поєднанню ПАВ 
з тканиною, так що навіть 10-кратне ви-
поліскування в гарячій воді повністю 
не звільняє від хімікатів. Найсильніше 
утримують речовини вовняні, напів-
вовняні та бавовняні тканини.

Світова гігієнічна наука вивела, що 
найбільш гігієнічно безпечні пральні 
порошки мають виключити наступні 
хімічні компоненти: фосфати, хлор, 
сульфати, силікати, аміак, бор; суворо 
обмежена кількість аніонних ПАВ – не 
більше 2%; неіоногенних ПАВ одного 
виду – не більше 3%; солей токсичних 
кислот – не більше 1%; катіонних ПАВ 
– не більше 2%; синтетичних аромати-
заторів – не більше 0,01% або ідеально 
без запахів; пилу – 0,5%; забезпечувати 
високий ступінь виполіскування з тка-
нин і містити інформацію на упаковці 
про те, що при користуванні пральни-
ми порошками споживачі повинні су-
воро дотримуватись вимог стосовно 
особистої безпеки.

Від фосфатів – до цеолітів
На теперішній час безфосфатні по-

рошки на базі цеолітів займають про-
відне місце в більш ніж 50 країнах сві-

ту. Але як виявилось, пральні порошки 
на базі цеолітів, поряд з підвищеною 
екологічною безпекою, мають значні 
гігієнічні недоліки і містять замість 
фосфору ряд інших небезпечних речо-
вин. Зокрема, концентрація ПАВ біль-
ша в 3 рази, ніж встановлено гігієніч-
ними нормами.

Український Ньютон
Вже більш ніж 30 років поспіль ряд 

крупних фірм Європи та США ведуть 
інтенсивні і дорогі дослідження щодо 
створення третього покоління праль-
них порошків, нових і більш гігієнічно 
безпечних.

Неймовірно… але найдивовижніша 
новина сьогодні полягає в тому, що і 
заміна небезпечним пральним і мию-
чим засобам є, і придумали її і навіть 
вже випускають… в Україні!

Вперше в світі сімферопольською 
фірмою «Дакос» розроблені і впрова-
джені у виробництво безфорсфатні 
пральні порошки третього покоління, 
як найбільш безпечні для Людини і 
Природи.

Випробування порошків фірми «Да-
кос», проведені в спеціалізованих уста-
новах Польщі згідно з міжнародними 
методиками і стандартами Європей-
ського співтовариства, встановили їх 
унікальні споживчі властивості – ці по-
рошки не викликають алергічних ре-

акцій навіть у хронічно хворих на 
алергію (ITA – TEST лабораторія, Вар-
шава).

Це зізнання було підтверджено при-
своєнням продукту в 2003 році міжна-
родної нагороди «ЕКО – ЗНАК», як най-
більш (еталонно) екологічно безпечно-
му пральному порошку з усіх марок 
порошків, представлених на відкрито-
му ринку Польщі (Польський Центр 
випробувань і сертифікації, сертифі-
кат № E /13/ 01/03/138/В).

За даними Інституту промислової 
хімії (Варшава) порошки «Дакос» по-
вністю відповідають, а за окремими 
показниками перевершують європей-
ські вимоги за такими споживчими 
властивостями як ступінь очистки тка-
нин, виполіскування, температура 
прання, пошкодження тканин та ко-
льору, вміст пилу та ін.

При розробці рецептури порошків 
«Дакос» використані найпередовіші 
світові вимоги з гігієнічної та еколо-
гічної безпеки: повна відсутність не-
безпечних для людини і природи хіміч-
них сполук, таких як фосфати, силіка-
ти, сульфати, цеоліти, магній, бор, 
азот, речовини, що біологічно не роз-
падаються, важковиполіскуванні ком-
поненти.

Нарешті, на відміну від всіх інших 
виробників пральних порошків, які 

в од а  –  о с н о в а  ж и т т я

Мінерал Трона

Миючі засоби, особливо пральні 
порошки, світова наука класифі-
кує як найбільш небезпечні (!) хі-
мічні речовини для здоров’я люди-
ни і оточуючого середовища серед 
всіх речовин, з якими споживач 
контактує в побуті. 
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Продовження. Початок на стор.2
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представляють на ринку країн СНД 
продукцію з (нібито) підвищеною без-
пекою, тільки фірма «Дакос» дає повне 
пояснення, за рахунок чого в нових по-
рошках третього покоління досягнуто 
максимального ефекту безпеки товару.

Організатор фірми «Дакос» та її ке-
рівник, розробник і натхненник Олек-
сандр Качур після двадцятирічних 
спостережень за природою кристалів і 
експериментів з різними миючими за-
собами в 1999 році розробив спосіб ви-
робництва абсолютно екологічно чи-
стого прального порошку і миючих за-
собів на основі природного мінералу 
Трона.

Інша назва мінералу – єгипетська 
сіль. Вона була відома ще п’ять тисяч 
років тому як один з елементів бальза-
мування єгипетських фараонів. Хіміч-
на назва солі – сесквікарбонат натрію.

В природі є поклади мінералу на те-
риторії США, Лівії, Китаю, Монголії. 
Однак вони містять більше 50% домі-
шок, які не дозволяють отримати міне-
рал для промислових потреб у чистому 
вигляді. При зовнішній простоті крис-
талів сучасна наука класифікує міне-
рал як маловивчений і такий, що не 
піддається моделюванню. Такий за-
гальновизнаний науковий висновок, з 
яким, однак не погодився український 
дослідник. Всупереч думці зарубіжних 
авторитетів, Олександр Качур пішов 
своїм шляхом і виявився правим.

Сьогодні «Дакос» пропонує унікаль-
ну екологічну, економічну, керовану, 
повністю безпечну технологію вироб-
ництва безфосфатного прального по-
рошку, де шкідливі компоненти замі-
нені іонними кристалогідратами міне-
ралу Трона, вирощеними у виробничих 
умовах, і запатентованими під торго-
вою маркою «Дакотрон».

Як працює Трона
При розчиненні порошків «Дакос» в 

воді утворюються іони кисню і водню, 
лужні і кислотні сполуки, які забезпе-
чують високий дезінфікуючий ефект 
прання. Іонна структура води приско-
рює дію поверхнево-активних речовин 
(ПАВ), підсилює миючий ефект і дозво-
ляє максимально знизити дозу цих не-
безпечних для людини і природи ком-
понентів. Відбувається пом’якшення 
води.

Максимальний ефект прання дося-
гається при економних температурах 
від +250С до +400С. Розчин достатньо 
ефективний на стадії замочування, га-
рантує швидке і якісне виполіскуван-
ня, знищує сторонні запахи.

Порошки «Дакос» призначені для 
прання виробів з усіх видів тканин, на-
туральних і штучних, для всіх типів 
пральних машин. А при ручному пран-
ні актуальні в першу чергу для алергі-
ків.

 Термін придатності нових праль-
них порошків і миючих засобів – необ-
межений.

Кристал, що творить чудеса
В процесі проведення експеримен-

тів на предмет хімічної безпеки і еко-
логічності порошків «Дакос» були за-
фіксовані унікальні спостереження. 
Групі добровольців-алергіків, які при-
ймали участь в акції-експерименті, за-
пропонували користуватися безфос-
фатними порошками на основі мінера-
лу Трона. Результат перевершив всі 
очікування: жоден з 300 учасників екс-

перименту не поскаржився на алергію, 
в багатьох зникли хронічні прояви, за-
гоїлися виразки на шкірі рук і зміцні-
ли нігті, покращився загальний стан 
здоров’я. В медичних довідках були 
описані явні покращення, що відбули-
ся з хворими, стосовно стану хроніч-
них захворювань, нібито зовсім не 
пов’язані з пранням: в гіпертоніків – 
стабілізація артеріального тиску, в 
сердечників – зменшення нападів 
аритмії. Ниркові коліки, хронічні 
бронхіти, навіть артрози – їх прояви 
різко знизились після застосування 
протягом певного часу пральних по-
рошків на основі мінералу Трона.

Мінерал лікує природу
Були проведені дослідження також 

щодо впливу на гідрофауну залишків 

порошків «Дакос» при потраплянні їх 
до водойм. Встановлено, що поступово 
зменшується «цвітіння» водойм, зни-
жується і повністю зникає гнилісний 
запах (болотний газ, сірководень та ін.) 
від продуктів розпаду синьо-зелених 
водоростей, риби стають більш рухли-
вими. Насичення водного середовища 
киснем стимулює очисну і водовіднов-
лювальну функцію водойми. Поступо-
во при зниженні температури води від 
+23°С до +15°C і нижче починають роз-
множуватись діатомові водорості – ді-
атомеї, унікальні представники без-
фосфатної форми життя – кремнієвої. 
Для вчених діатомеї служать природ-
ним індикатором чистоти водойм.

Мінерал Трона викликає величез-
ний інтерес у вчених і практиків всьо-
го світу. Намічаються перспективи 
його використання для очистки стіч-
них вод. Коли в 2001 році Європа страж-
дала від повені, до фірми «Дакос» звер-
талися власники фірм Німеччини, Іта-
лії, Чехії, Польщі, оскільки виявилося, 
що лише український пральний поро-
шок на основі мінералу Трона в умовах 
виходу з ладу очисних споруд дозволяв 
досягати бажаного ефекту без шкоди 
для оточуючого середовища. 

Дмитро Акатьєв
організатор Клубу ОЗ, м. Київ

(за матеріалами інтернет)

P.S. В Клубі Органічного Землероб-
ства представлений широкий перелік 
продукції «Дакос»: пральні та чистя-
чи порошки, рідкі миючі засоби для 
посуду і різних поверхонь, шампуні і 
мила, а також інші гігієнічні засоби.

в од а  –  о с н о в а  ж и т т я

В Україні відсутня відкрита 
інформація по джерелам забруд-
нення водойм фосфором, однак 
з наукових публікацій відомо, 
що від сільськогосподарської ді-
яльності в р. Дніпро потрапляє 
6% фосфору, з комунальними 
стоками 75%, промисловість та 
інші – 19%.
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В 1977 році видавництво 
«Здоров’я» випустило книгу «Гі-
гієна застосування синтетичних 
миючих засобів». Видання було 
призначене для дуже вузького 
кола лікарів і вийшло тиражем 
всього 1700 екземплярів. Читає-
мо: «Аніонні ПАВ здійснюють 
вплив на сім’яродний епітелій. 
Такий біологічний ефект дії по-
дібний до іонізуючого випромі-
нювання…» Це означає, що ПАВ 
напряму впливають на розвиток 
безпліддя.
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р е ц е п т и

Вже багато років я не використовую 
оцтову кислоту, розчин якої називають 
«оцет столовий». Добро живому організ-

му ця хімічна речовина 
не дає. Для всіх по-

треб у мене свій до-
машній, смачний, 

ароматний 
яблучний 

оцет.

З існуючих рецептів його приготу-
вання я обрала сорокаденну фермента-
цію (І.П.Неумивакін «Яблочный уксус. 
На страже здоровья»). Натираю яблука 
на крупну тертку, заливаю водою з роз-
рахунку 300 г води на 1 кг яблук, додаю-
чи цукру в залежності від кислоти 
яблук (від 100-150 г на 1 кг яблук). Зали-
шаю в широкій посудині (відро), 
обв’язую щільною тканиною, щоб не за-
водились дрозофіли (комахи). Бажано 
два рази на день перемішувати. Через 20 
днів проціджую, куштую на смак. Якщо 
дуже кисле, то додаю цукор за смаком, 
а якщо приємне на смак (як квасок), то 
ставлю на ферментацію ще на 20 днів, 
знову перемішуючи 2 рази на день. Че-
рез 20 днів оцет готовий. Розливаю його 
по пляшках і ставлю в прохолодне міс-

це. С цим оцтом я готую всі справи: кон-
сервую, роблю домашній майонез, за-
правляю салати, додаю в печиво і лікую 
багато хвороб.

Може якийсь із моїх рецептів стане 
вам в нагоді:

1. При застуді та кашлі: 1 ч.л. яблуч-
ного оцту, 1 ч.л. меду, заливаємо 1/4 
склянкою теплої води і п’ємо 3-4 рази на 
день.

2. При ангіні: 1 ч.л. яблучного оцту, 1 
ч.л. меду, 1 ч.л. свіжого столового буря-
ка, додати 1/4 склянки теплої води і по-
лоскати горло три рази на день.

3. При варикозному розширенні вен 
змочувати ноги тричі на день.

Ніна Кирилівна Ємельянова
консультант Клубу ОЗ, м. Київ

Довелося мені в цьому році у лісовому 
таборі «КІШ» скуштувати багато смачних 
виробів, зроблених за допомогою сушарки 
Ezidri. Всі вони були з натуральних фрук-
тів, овочів, насіння, горіхів, меду, а в якос-
ті загущувача було використано насіння 
льону. Найбільше мені сподобалися кози-
наки. Ось як я їх роблю.

Береться очищене насіння соняшника 
(не смажене). Запарюється окропом насін-
ня льону.

Одну склянку насіння льону залити 1 л 

окропу, перемішувати, доки не вчахне, до 
температури 25-30 оС. Перемішати з 1 кг 
лущеного несмаженого насіння соняшни-

ка, додаючи трохи меду за смаком. Ви-
класти ложкою на піддон сушки як то-
ненькі млинці діаметром 8-10 см. Зверху 
полити половиною чайної ложки соку го-
робини, смородини, винограду тощо і су-
шити до готовності. Можна до соняшнико-
вого насіння додати гарбузове подрібнене, 
подрібнені горішки, буде дуже гарно і 
смачно. Настоянку льону можна змішува-
ти відцідженою, а можна разом з насін-
ням. Смачного.

Ніна Кирилівна Ємельянова
консультант Клубу ОЗ, м. Київ

Цим квасом мене пригостила одна зна-
йома, і він настільки мені сподобався, що я 
відразу ж попросила рецепт. І того ж самого 
дня приступила до приготування. І готувала 
я його по 14 л на тиждень.

Рецепт: 0,5 буханки житнього хліба нарі-
заємо кубиками і підсмажуємо в духовці до 
рум’яного кольору. Заливаємо 3 л теплої си-
рої води. Додаємо 15-20 г хлібопекарських 

дріжджів, 125 г цукру (або меду), залишаємо 
на дві доби у темному місці. Через дві доби 
проціджуємо через марлю і додаємо ще 125 
г цукру (або меду).

Перший приготований квас краще вили-
ти (занадто пахне дріжджами). Від першого 
квасу я використовую лише віддушений 
кислий хліб для наступної порції квасу без 
дріжджів.

Другий і наступні рази приготування 
квасу:

6-7 літрів води, 1 л банка кислого хліба 
від першого заквасу, приблизно 250 г цукру 
(меду) – за смаком, 700 г підсмаженого хліба 
(бажано домашнього бездріжджового, ре-
цепт якого можна прочитати у Віснику 
2012). Ставимо на дві доби до теплого місця, 
потім проціджуємо і додаємо ще 250 г цукру 
або меду за смаком. Залишаємо ще на пів 
дня.

Готовий квас розливаємо в бутлі (бажано 

з закрутками, що не пропускають повітря). 
Зберігаємо в холодному приміщенні в гори-
зонтальному положенні. Квас готовий до 
вживання після охолодження.

Буду вдячна, якщо члени Клубу напи-
шуть в газету інші рецепти приготування 
квасу.

Iрина Бородань
член Клубу ОЗ, смт. Рокитне

Квас хлібний

Яблучний оцет

Кожен раз проціджуючи квас за-
лишаємо одну літрову банку кис-
лого віддушеного хліба для наступ-
ного приготування квасу. Закваску 
для квасу зберігається в холодиль-
нику понад тиждень. Квас бажано 
готувати в скляному, керамічному 
або емальованому посуді.
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Задаючи Анастасії питання: яким чи-
ном ділянка землі з насадженнями, не-
хай навіть висадженими певним чином, 
які знаходяться в контакті з людиною, 
може сприяти вихованню дітей, я чекав 
почути від неї відповідь на зразок того, 
що необхідно дітям прививати любов до 
природи. Однак помилився. Сказане нею 
вразило простотою аргументації і в той 
же час глибиною філософського змісту.

– Природа, Розум Всесвіту зробили 
так, що кожна нова людина народжу-
ється як володар, цар. Вона подібна 
янголу – чиста і непорочна. Ще відкрите 
тім'ячко приймає величезний потік ін-
формації всесвіту. Здібності кожного но-
вонародженого дозволяють стати йому 
наймудрішим створінням у Всесвіті, по-
дібним Богу. Зовсім небагато часу необ-
хідно йому для того, щоб обдарувати 
своїх батьків щастям і благодаттю. Цей 
час, за який він усвідомлює сутність тво-
рення світу, сутність людського існуван-
ня: відрізок всього в дев’ять земних літ. 
І все, що для цього йому потрібно, вже 
існує. Батькам лише не потрібно спотво-
рювати реальний природний всесвіт, 
відділяючи дитину від найдосконалі-
ших у Всесвіті творінь. Але батькам тех-
нократичний світ не дозволяє цього зро-

бити. Що бачить немовля першим своїм 
осмисленим поглядом: стелю, край лі-
жечка, якісь ганчірочки, стіни – атрибу-
ти і цінності штучного, створеного тех-
нократичним суспільством, світу. І в 
цьому світі його мама, її груди. «Мабуть, 
так значить, і треба», – думає він. Його 
усміхнені батьки, начебто коштовність, 
підносять йому предмети, які бряжчать 
і пищать. Він буде намагатися осмисли-
ти це своєю свідомістю і підсвідомістю. 
Потім ці самі усміхнені батьки будуть 
зв’язувати його якимись ганчірками – 
йому незручно. Він буде намагатись ви-
зволитися, але марно! І єдиний спосіб 
протесту – це крик! Крик протесту, про-
хання про допомогу, крик обурення. З 
цього моменту янгол і володар стає же-
браком, рабом, який просить подаяння. 

Дитині один за одним підносять атри-
бути штучного світу. Як благо – нова 
іграшка, новий одяг, вселяючи тим са-
мим думку про те, начебто ці предмети 
являються головними в тому світі, куди 
вона прийшла. З ним, нехай ще малень-
ким, але вже найдосконалішим створін-
ням у Всесвіті сюсюкають, тим самим 
мимоволі відносячись до нього, як до не-
досконалого створіння, і навіть в тих за-
кладах, де, як ви думаєте, відбувається 

навчання, йому говорять про досто-
їнства знову ж таки штучного сві-
ту. Лише в дев’ять років мимохідь 
згадують про існування природи, 
як додатку до чогось іншого, голов-
ного, маючи на увазі при цьому ру-
котворне. І більшість людей до кін-
ця своїх днів неспроможні усвідо-
мити істину. Здавалось би, просте 
питання: «В чому сенс життя?» – 
так і залишається невирішеним. 

А він – сенс життя – в Істині, Ра-
дості і Любові. Дев’ятирічна люди-
на, вихована природним світом, 
має більше точності в усвідомлен-
ні всесвіту, ніж наукові установи 
вашого світу. 

– Стоп, Анастасія. Ти, мабуть, 
маєш на увазі знання природи, 
якщо його життя буде проходити 
так, як твоє. Тут я можу з тобою по-
годитись. Але сучасна людина зму-

шена, добре це чи погано – інше питан-
ня, але вона змушена жити саме в нашо-
му технократичному світі, як ти його на-
зиваєш. Людина, вихована так, як ти 
пропонуєш, Природу буде знати, відчу-
вати її, а в іншому виявиться повним 
профаном. Є ще такі науки, як матема-
тика, фізика, хімія, знання просто жит-
тя, його суспільних явищ. 

– Все це для того, хто в свій час пізнав 
сутність всесвіту, просто дрібниці. Якщо 
він захоче, вважатиме за потрібне проя-
вити себе в області якоїсь науки, то з лег-
кістю перевершить всіх інших. 

– З якого це дива?
– Людина технократичного світу ще 

нічого не винайшла такого, чого немає в 
Природі. 

– Добре, нехай так, ти ж обіцяла роз-
повісти, як можна виховувати дитину в 
наших умовах, розвивати її здібності. 
Тільки говори про це зрозуміло, покажи 
на конкретних прикладах. 

– Я постараюсь, – відповіла Анастасія, 
– я вже моделювала такі ситуації і спро-
бувала підказати одній сім’ї, що треба 
робити, тільки вони ніяк не можуть усві-
домити ключового моменту і задати сво-
їй дитині питання…

(Продовження в наступному номері)

Володимир Мегре «Анастасія»
(ця та інші книги В.Мегре є в Клубі ОЗ)

Помічник і вихователь 
вашої дитини

в и х о в а н н я  д і т е й
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«Ударим автопробегом по бездорожью,
разгильдяйству и бюрократизму!» 

8 липня 2012 року. Шкільне поле поселення родових по-
мість Рідне (Володимирська обл.). Сотні людей, які приїхали 
з різних куточків Русі і не тільки, - стоять, сидять на лавоч-
ках, на килимках, просто на землі. Яскраво світить сонце, 
жарко. Замість сцени на полі стоїть віз. З неї виступає Воло-

димир Мегре.
Я тоді вперше 

побачив цю люди-
ну на власні очі. 
Людину, чиї книги 
кардинально змі-
нили моє життя, в 
тому числі надих-
нули на створення 
Клубу Органічного 
Землеробства. Де-
кілька важливих 
тем зачепив тоді 
Володимир, і одна 
з них – автопробіг. 
В той момент мені 
здалося, що це нісе-
нітниця якась, і я 
не надав цьому зна-
чення. 

13 серпня 2012 року. На сайті festival-anastasia.ru я від-
криваю відео-запрошення В.Мегре на Другий Міжнародний 
фестиваль «Звенящие кедры», який відбудеться 27 жовтня 
2012 року. Перша його думка – про те, що перед фестивалем 
буде зроблений автопробіг. З різних міст Росії, Болгарії, 
України, Білорусії, Казахстану будуть їхати колони автома-
шин до Москви. Задача всієї цієї справи: «Вдихнути в рідну 
країну якомога більше позитиву… Показати, що ми стоїмо 
на порозі прекрасного майбутнього!» Через два дні я починаю 
усвідомлювати, що автопробіг – це Справа! Хто, якщо не я? 
Відразу ж пишу листа до Новосибірська, в штаб автопробігу, 
про свою готовність взятись за організацію автоколони і по-
вести її з України. І потім від’їжджаю на семінар-ОТІ 16-22 
серпня. 

23 серпня 2012 року. Повернувшись додому, дізнаюсь, що 
мене визначили Командиром четвертої колони автопробігу 
«За родові помістя!» (на форумі Anastasia.ru). На фестиваль 
їдуть ще три автоколони: Центральна (з Новосибірська, коло-
на з Казахстану приєднується до неї), Південна (з Краснода-
ру) і Північна (з Санкт-Петербургу). Розумію, що треба бра-
тися за справу!!!

24 серпня 2012 року. Рабоча група по створенню газети 
підтримала мій намір щодо організації Київської колони ав-
топробігу. Між іншим народжується колективний образ за-
ходу. Загальна назва автопробігу: «ЗА РОДОВІ ПОМІСТЯ!» 
В кожному місті по ходу автоколони організуємо ярмарки 

(продукція Клубу, книги та відеофільми, екотовари з родових 
помість, кедрова продукція, саджанці та ін.), розгортаємо 
сцену, ставимо палатки Клубу ОЗ, проводимо презентацію 
автопробігу за участю місцевих ЗМІ, поширюємо газету «до 
Землі з любовю!» і даємо концерт бардів з піснями про Зем-
лю, Батьківщину, є також інші ідеї. Маршрут руху: Севасто-
поль–Сімферополь–Херсон–Миколаїв–Одеса–Кишинів 
(Молдова)–Умань–Б.Церква–Фастів–Київ–Черкаси–Кре-
менчук–Полтава–Харків–Білгород–Курськ–Орел–Тула–
Москва. Загальна довжина маршруту 2,5 тис. км. Попередні 
терміни проведення автопробігу: 16-26 жовтня 2012 року. В 
колоні вже їде бусик і два легкових автомобілі. 

До концепції газети додаємо автопробіг, я готую статтю 
для цього номеру, а зараз ви її читаєте… 

Запитання до вас: ви готові взяти участь в автопробігу?
Потрібно діяти дуже швидко, часу для підготовки дуже 

обмаль. Головне зараз –потрібні організатори в регіонах, 
тобто, в кожному місті автопробігу потрібна людина, яка ор-
ганізує ярмарку і прийом автопробігу. Також потрібні учас-
ники для ярмарки (підприємці зі своєю продукцією), як у 
містах, так і ті, хто готовий їхати разом з автопробігом. Є на-
мір зробити автопробіг окупним. Для цього потрібно в кож-
ному місті зробити рекламу і залучити якомога більше лю-
дей до цього заходу. Потрібні ті, хто допоможе з залучен-
ням людей в регіонах, хто запросить місцеві ЗМІ за цей 
захід. 

Якщо ви готові включитися до автопробігу зі своїм тран-
спортом або взяти відповідальність за організацію в своєму 
регіоні – терміново повідомте про це в штаб автоколони:

•  Петро Трофименко (загальні питання, робота з ЗМІ), 
тел. +38-066-403-1396

•  Юрій Гончарук (робота с організаторами в регіонах),
тел. +38-067-457-5777

•  Роман Даниленко (з питань участі в ярмарках), 
тел. +38-095-488-7785 

Клуб Органічного Землеробства – за образ майбутнього, 
описаний в книгах В.Мегре. Призиваю членів Клубу до учас-
ті в автопробігу «За родові помістя!» 

Петро Трофименко
Командир Київської автоколони, 

Автопробіг «ЗА РОДОВI ПОМIСТЯ!»

Отже, автопробіг «За родові помістя!» – це масштабна 
і значима подія в Клубі Органічного Землеробства, яка 
покликана пробудити людей. В містах на шляху сліду-
вання колони проживає більше 22-х мільйонів людей, які 
можуть дізнатись про ідею Родових помість, про Клуб 
Органічного Землеробства, щось для себе зрозуміти, 
отримати надію і побачити паростки прекрасного май-
бутнього планети Земля!
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п р о  К л у б  п и ш у т ь

Дуже приємно здивова-
на серпневим номером га-
зети! Велике вам спасибі за 
те, що ви даєте такі корис-
ні, а головне дуже своєчасні 
поради, які не знайти в 
жодній іншій літературі, 
оскільки численні джерела 
стверджують, що з тією 
чи іншою проблемою не-
можливо справитись без 
застосування хімії. Але ж 
багато хто прагне вирос-
тити екологічно чисту 
продукцію, а тут такі 
безцінні поради, тим 
більше вони безцінні – що 
їх дають ті члени клубу, котрі це 

випробували на своїх городах і в сво-
їх садах, отримали 
стійкий і хороший ре-
зультат!

Дуже сподобались по-
ради про те, які роботи 
чекають на нас в серпні, 
дотримувалась їх бук-
вально по пунктам. Та-
кож велика подяка за на-
даний на сторінках газе-
ти довгоочікуваний ката-
лог продукції, особливо за 
короткий опис препара-
тів, адже для садоводів-по-
чатківців так легко заплу-
татись в численності різ-
номанітних назв. Тепер я 

вечорами перечитую статті, каталог, 
підкреслюю те, що вважаю необхідним 
придбати, і повністю підготувавшись, 
приходжу до улюбленого клубу, а не здій-
снюю покупки «стихійно». Окрема подяка 
за статтю «ЕМ-технологія», завдяки 
якій я придбала однойменну брошуру і від-
крила для себе найширший спектр засто-
сування Емочок! Це дійсно фантастич-
ний препарат і для саду, і для городу, для 
дому і для власного здоров’я! Ваша газета 
– справжній підручник для мене, буду 
обов’язково робити підшивку, щоб зберег-
ти цінні рекомендації. Удачі і успіхів вам 
в такій необхідній для всіх нас роботі!

З повагою,
Єлізарова Антоніна
член клубу ОЗ, м. Київ

 «Життя прожити – не поле перейти» – 
цей вислів з’явився у мене на вустах і зу-
пинив на півслові… 

– Життя, поле… чому думки в цьому 
напрямку мене зачепили? Зрозуміла – на-
родна мудрість.

Життя – це поле, яке ми засіваємо саме 
в цю мить новими зернами. Які зерна ки-
нули в земельку, те й отримали на виході. 
І отак все життя, сіємо і отримуємо…

Це був останній день мого перебуван-
ня на семінарі-ОТІ в м. Києві, чарівному 
куточку бази «Металіст» на березі Дніпра.

Дніпро… і постає повноводна ріка, з її 
силою, міццю; відчуваю в собі гордість, 
що я живу в Україні, на священній Землі 
наших пращурів. Думки плинуть далі…

Як жили вони? Що могли? Ким були? 
Що відчували? Що нам заповідали?

Внутрішній біль чіпляє мене за душу, 
нагадує про дійсність, клубок підступає 
до горла і сльози просто нестримно 
ллються. Чому я в такому розпачі? Що 
трапилось?..

Був прохолодний сонячний ранок, я 
вирішила, як і в попередні дні, скупатися 

в Дніпрі, освіжити своє тіло, наповнити 
життєвими енергіями води. Назустріч 
мені вибігла собачка, по всьому видно 
було – годуюча мама. Зупинила мене сво-
їм гавканням, в якому відчула тривогу, 
звернення до мене. А розуміння прийшло 
пізніше, коли побачила малих цуциків, 
які тикались мордочками в суцільну зе-
лень багнюки. Біль скував і одночасно 
пробудив, стала зрозумілою її поведінка. 
На собачій мові було звернення до люди-
ни: «Люди добрі, що ж ви наробили?.. Що 
вже й води моїм дітям ніяк попити…». 
Звісно, яке тут купання, глянула в дале-
чінь, де край цій зелені. Душа боліла, по-
тік сліз, відчай і думка, - все ж таки, може 
скупатися, щоб кожною своєю клітиною 
відчути те, що відчуває Дніпро, Матінка-
Земля і природа. Почали вибухами 
з’являтися питання:

– Що я можу зробити?
– Як я можу допомогти?
– Що в моїх силах?
– Як пробудити людську свідомість?
Боляче усвідомлювати, що я теж при-

четна до всього цього: лаялася брудними 

словами, прала фосфатними порошками, 
хімією поливала Землю, коли боролася з 
колорадським жуком… А діти, мої діти 
споживали все це.

З біллю прийшла на сніданок і коли по-
відала друзям, настала гнітюча тиша, під 
час якої хотілося кричати, волати… А 
друзі попросили – напиши про це.

Сьогодні я являюсь консультантом ор-
ганічного землеробства і розуміння при-
йшло до мене тоді, коли прочитала книж-
ки Володимира Мегре. А скільки лю-
дей?... Розумію, люди різні, на багатьох 
мовах розмовляють, свої ідеали, напрям-
ки – а Земля одна! Прокиньтеся люди! 
Матінка-Земля вже просить, природа у 
відчаї, відчуйте її і зрозумійте – як далі 
жити.

Зупинити цю машину зла можемо 
тоді, коли зрозуміємо, що робиться довко-
ла.

– А творці хто?
Хіба комусь приємно, що із кранів тече 

хлорована вода, що хімією поливається 
Земля, що в їжу продаються муляжі, а по-
тім пропонують ліки для Душі…

Валентина Федірко
Клуб ОЗ, м. Суми

Що посієш – те і пожнеш

Краще всього заходьте до Клубу Орга-
нічного Землеробства або до членів Клу-
бу, які розповсюджують газету Клубу 
(координати на с. 16), – беріть там газе-
ту в подарунок. З липня 2012 газета в 
Клубі ОЗ знову поширюється безкоштов-
но!

Ви не можете щомісяця відвідувати 
Клуб? Тоді у вас є ще дві можливості 
отримати газету «до Землі з любов’ю!»

1) Виписати газету поштою. Для 
цього оформіть передплату у найближ-
чому відділенні зв’язку. З січня 2013 року 
виписати газету на увесь рік коштує 
всього 24 грн. (разом з поштовими витра-
тами). Передплатний індекс – 37007(укр.) 
та 99599(рос). Можете передплатити на 
газету для своїх рідних чи знайомих, які 
досі працюють на землі «традиційними» 
методами.

2) Підписатися на електронну вер-
сію газети: 

– на сервері розсилок Subscribe.ru – 
subscribe.ru/catalog/culture.news.cluboz

– в групах Google – 
groups.google.com/group/kzemle

– в соціальній мережі Вконтакті – 
vk.com/kzemle

– відправивши свій e-mail по SMS на 
тел.+38-067-215-1723 або на адресу: 
zakaz@cluboz.net

Ви хочете бути в курсі новинок і важливих подій Клубу ОЗ?
Хочете регулярно отримувати газету «до Землі з любов'ю»?
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Балаклава, АР Крим  0692-94-6920
Бердичів  067-410-0123
Березань  068-125-1330
Богуслав  093-521-0041
Боярка   067-378-0749
Бровари   04594-34-532
Васильків  067-583-7843
Вишгород  098-855-9333
Горлівка  050-837-1814
Дніпропетровськ  067-759-2353
Єнакієве  050-603-8538
Ізмаїл   067-681-9740
Ірпінь   067-549-5416
Козятин   063-141-2274
Камінь-Каширський 096-984-1384

Красний Лиман-1  095-851-6344
Красний Лиман-2  066-979-9490
Красний Луч  050-611-7270
Кривий Ріг  097-767-0567
Лубни   066-269-6271
Луганськ  050-713-2665
Лутугине  050-713-2665
Луцьк   0332-25-5083
Макіївка  050-760-1771
Миргород  068-641-9232
Миронівка  067-365-3764
Орджонікідзе  096-973-6248
Очаків   096-977-2727
Переяслав-Хм.  095-333-0008
Севастополь  0692-93-9465

Сімферополь-1  0652-70-3132
Сімферополь-2  095-350-7633
Скадовськ  066-373-9015
Слов’янськ  095-851-6344
Тетіїв   067-392-6238
Хорол   050-889-2729
Черкаси   096-591-3340

— От добре було б, містер Холмс, якби знайшовся такий засіб, щоб злодіїв перероблю-
вати. Ось беремо крадія, кривавого вбивцю, бандита, і ррраз! – стає чесним чоловіком, 
опорою суспільства...

— Та, що ж ви, доктор Ватсон! А чесні демократичні вибори вам чим не підходять?

Координати членів Клубу, що розповсюджують продукцію та газету Клубу ОЗ

Пусть говорят, что наша жизнь – игра, 
Но правил нет у дьявольской игры:
Нам предлагают худо без добра, 
Смертельный кайф на кончике иглы.

Пришла беда, пришла в наш дом напасть,
Терпеть её нам вовсе не резон –
Сезон открыт, работа началась, 
Мужской, совсем не бархатный сезон!

Крутые наступили времена:
Враги коварны, опытны и злы,
И нам с тобой жестокая война
Навязана на кончике иглы.

В мороз и в дождь, и в липкую жару 
Свой долг готовы выполнить всегда:
И кто-то возвратится поутру, 
А кто-то не вернётся никогда...

Александр Маршал 

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, вул. 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 Клубу Органічного Землеробства

Поштова адреса: 02140, м. Київ, а/с 51, Клуб ОЗ 
e-mail: info@cluboz.net       сайт: www.cluboz.net


