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Нові брошури від видавництва «До землі з любов'ю»
Дорогі читачі!
Наше видавництво постійно поповнює свій асортимент новими ко-

рисними й інформативними брошурами, які допоможуть вам більше 
дізнатись про те, як легко і з радістю вирощувати багаті та здорові врожаї. 

Вийшла з друку докладна брошура про ефективний біопрепарат для 
захисту рослин від грибків, вірусів і бактерій – «Мікосан». Обсяг – 40 
стор. Вартість – 4 грн.Також очікується вихід брошури про універсальний 
біопрепарат для захисту саду, городу та теплиці від шкідників (колорад-
ського жука, попелиці, павутинного кліща, різних листоїдів і квіткогризів) 

– «Актофіт». Обсяг – 32 стор. Вартість – 3 грн.
Препарати Мікосан і Актофіт чудово зарекомендували себе і вже багато років успішно за-

стосовуються членами Клубу ОЗ.
Ці брошури будуть корисні для тих, хто хоче розуміти механізм дії препаратів і більш ефек-

тивно використовувати їх на своїх ділянках.

Вийшов черговий випуск альманаху «Бібліотека органічного зем-
леробства» № 1, 2013 – «Вирощуємо огірки та помідори (томати)».

А5 формат, 100 стор. Описано різновиди і сорти улюблених овоче-
вих культур, особливості вирощування розсади, способи посадки, до-
гляду, захисту від шкідників і хвороб за допомогою біопрепаратів, а 
також рекомендації правильної заготівлі насіння. Наведено досвід 
членів Клубу ОЗ. І звичайно ж, дуже смачні рецепти страв і заготовок 
про запас. «Бібліотеку органічного землеробства» можна передпла-
тити на пошті: індекс – 89267. Випускається 1 раз на два місяці.Газета «до Землі з любов'ю!»

На численні прохання читачів, газета «до 
Землі з любов'ю!» з березня 2013 року тепер 
знову виходить двома мовами: російською та 
українською. Газету можна брати в клубі для 
себе і знайомих або виписати поштою. Перед-
платні індекси: 99599 (рос.) та 37007 (укр.).

Члени Клубу Органічного Землеробства 
випускають свої видання: газету «Диво-

Земля», редактор Марія 
Газнюк, м. Київ (виходить 
щоквартально) і журнал 
«Зелень», гол. редактор 
В'ячеслав Грисюк, м. Сла-
вутич (виходить щомісяця). 
У них багато практичних ре-
комендацій і корисних по-
рад від тих, хто вже давно 
займається органічним зем-
леробством. Видання запи-
туйте в Клубі ОЗ у вашому 
місті (координати на стор. 
16).

Клуб Органічного Землеробства
приймає замовлення на інформаційні 

матеріали клубу і всю клубну продукцію
для доставки по Україні поштою або 

транспортними компаніями.
Замовлення приймаються за телефона-

ми: (067) 215-1723 і (099) 546-5068, а також 
за адресою: 02140, м. Київ, а / с 51, видавни-

цтво «До Землі з любов'ю» або електронною 
поштою: zakaz@cluboz.net

Шановні зем-
лероби! Клуб ОЗ з 
радістю запрошує 
вас взяти участь у 
конкурсі на кращу 
статтю та фото з 

описом свого землеробського досвіду, спо-
стереженнями і висновками.

Конкурс складається з таких номінацій:
1. «Біорозмаїття в саду і / або на горо-

ді». Гармонійне співжиття рослин.
2. «Урожай зі свого власного насіння». 

Як було отримане насіння і як вирощувався 
врожай, яка продукція Клубу ОЗ допомогла 
в цьому.

3. «Облаштування ділянки в гармонії з 
Природою». Будь-які аспекти господарю-
вання на землі: від планування ділянки, 
живоплоту, посіву і вирощування плодових 
рослин і декоративних культур до створен-
ня пермакультурних споруд (захисних ва-
лів, водойм) й утримування живності на ді-
лянці.

4. «Моя сім'я і життя на ділянці. Що 
дає нам земля?» Відпочинок та відновлен-
ня сил, здоров'я, прибуток, творчість, ви-
ховання дітей, любов до Батьківщини і т.д.

5. «Дитяча грядка». Дитячі посадки і 
творчі задуми на ділянці. Як залучити дітей 
до праці на землі?

6. «зцілення за допомогою своїх рос-
лин». Досвід вирощування своїх рослин з 
насіння з використанням порад Анастасії

Призами за перші три місця в кожній 
номінації будуть: публікація в газеті (ав-
торський гонорар у розмірі 100 грн.), пе-
редплата на газету «до землі з любов'ю!» 
і альманах «Бібліотека Органічного зем-
леробства» на весь 2014 рік.

Для участі в конкурсі надсилайте свої 
статті з фотографіями за адресою: 02140, 
м. Київ, а / с 51, видавництво «До Землі з 
любов'ю» або на електронну адресу: info@
cluboz.net.

Обов'язково вказуйте контактний теле-
фон та зворотну адресу.

Ваші статті будуть викладатися на фору-
мі сайту cluboz.net (посилання – www.
сluboz.net/forum/) в темі – КОНКУРС, де і 
буде проходити голосування за кращі ро-
боти.

Брати участь у голосуванні може 
будь-який член Клубу ОЗ!

Конкурс триватиме до 23 липня 2013 р. 
– дня дачника і всієї Землі.

Результати конкурсу будуть опублікова-
ні в серпневому номері газети «до Землі з 
любов’ю!».

Бажаємо вам удачі, натхнення і багатого 
врожаю в цьому році!

Тел. для довідок: (044) 331-27-55, (093) 
434-27-44.

конкурс!

Брошура для вступаючих до Клубу ОЗ!
Видавництво «До Землі з любов'ю» спільно 

з організаторами Клубу Органічного Земле-
робства активно працює над створенням пер-
шої клубної брошури для вступаючих у члени 
клубу.

Візьміть і ви участь у її створенні! Напи-
шіть свої відгуки про клуб у вашому місті. 
У брошурі будуть коротко описані історії регі-
ональних клубів з фотографіями, цілями й до-
сягненнями. Ваші відгуки зроблять це видан-
ня більш живим і наповненим.

У розділі «Спосіб життя в гармонії з Приро-
дою», коротко і просто будуть представлені 
основні аспекти людського життя: землероб-
ство, харчування, здоров'я, побут, будинок, ви-
ховання, своя справа, взаємовідносини. Буде 
описано, що робить клуб в цих напрямках сьо-
годні, а також яким ми бачимо образ майбут-
нього, як уявляємо життя людини і людського 
співтовариства в цілому.

Новини клубу Оз
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Здрастуйте, дорогі читачі! Я дуже 
люблю землю й хочу розповісти Вам 
про свій досвід органічного землероб-
ства, й особливо про вирощування по-
луниці.

 У мене ділянка 10 соток. В основно-
му вся площа під полуницею. Город 
розбитий на грядки: 1 м ширина гряд-
ки, 0,5 м доріжка, довжина грядок різна 
– 5, 7, 10 м. Довгі грядки робити не прак-
тично. Для оздоровлення грунту навес-
ні і восени (де росла картопля) я висі-
ваю сидерати (гірчицю, редьку масля-
нисту, гречку, овес, льон, фацелію, 
вику та ін.).

На окремих грядках вирощую буряк, 
картоплю, моркву, томати, перець, ба-
клажани, цибулю, часник і т.д. для сво-
єї родини. Намагаюся підбирати компа-
нії сумісних рослин. Вони сприяють 

взаємному захисту 
рослин від шкідників, 
дають хороший уро-
жай. Наприклад, са-
джаючи картоплю, ро-
блю так: між двома ря-
дами картоплі саджу 
по черзі пізню капусту 
й квіти чорнобривці. 
Зібрала в 2012 році чу-
довий урожай (біль-
шість бульб по 800 г).

Заради експеримен-
ту посадила картоплю 
на зиму. Пізніше поді-
люся досвідом.

Помідори намагаю-
с я  с а д и т и  п о р я д  з 
морквою й селерою. 
Моркву також добре 
садити по черзі з цибу-
лею. 

Між рядами по по-
луниці в мене росте 

червоний буряк, вага якого сягала 5 кг 
275 г (див. на фото), і обов'язково час-
ник. 

На цей момент у мене 82 сорти полу-
ниці. 

Моя ділянка от уже протягом п'яти 
років без хімії і без додавання міне-
ральних добрив. Вся ділянка замульчо-
вана. Завдяки дощовим черв'якам зем-
ля пухка й родюча. В кінці березня, 
коли температура +10°С, буду обробля-
ти всі грядочки улюбленими Емочками 
(2 стол. ложки на відро води). Через 2 
тижні прибираю старе листя і й обпри-
скую 2 рази (з інтервалом 7 днів) 
Мікосаном-Н. А якщо на полуницю на-
падає кліщ, обробляю Актофітом. Про-
тягом літа намагаюся обробляти кілька 
разів розчином «Весела компанія». Це 

препарати «Здоровий сад» й «Екобе-
рин». Після обробки цими засобами на-
віть сад росте здоровеньким.

З вирощуваних мною сортів полуни-
ці мені дуже подобаються сорти Гігант 
Джорней (на фото), Ерос, Мармелада, 
Лорд Кент, а з ремонтантних – Сельва 
(на фото), Морський пейзаж, Королева 
Єлизавета.

Навесні до цвітіння полуничку під-
живлюю 2 рази, а коли зацвіте і по-
чнуть з'являтися зелені ягідки, муль-
чую міжряддя. 

Якщо у Вас виникнуть запитання, я 
можу розповісти про те, що знаю. Мої 
телефони: (05446) 3-22-77, (095) 754-75-50. 

Стеблянко С.А.
член Клубу ОЗ

Органічне землеробство на моїй ділянці

Проведи этот день достойно,
С чувством значимости и любви,
На душе чтобы было спокойно,
Солнцем Счастья себя назови.
 
И почувствуй себя богиней,
Ощути в себе свет Зари,
И любовью, как вечной святыней,
Своё счастье и радость твори.
  
Расцветай вдохновенно Весною.
Каждый день, каждый миг расцветай!
Твоя вера всегда лишь с тобою,
Ею сердце своё наполняй!
  
И смеясь волшебству своей Сказки,
Улыбаясь её красоте,
Погляди, как сочны вокруг краски,
Ты их видела раньше в Мечте…
  
Это значит, Мечта уже близко?
И что сбудутся скоро сны?
Почему же парю я так низко,
Почему не встречаю Весны?
  
Гармонично всё в нашей Вселенной.
И Весне тоже есть свой черёд.
В Летовой Веренице нетленной
За Зимой лишь она идёт…
 
Но ты – Дух и Центр Вселенной,
В тебе Сила твоя и Мечта.
Ты в Весну свою верь вдохновенно,
Распахни для Чудес ворота!
 
И тогда среди летнего зноя,
На златом осеннем пути
Иль в заснеженном царстве покоя
Ты Весной своей будешь цвести!

Елена Боровая
г. Киев

Внутренний диалог
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захист для рослин і людини

захист квітучих садів та інших рослин 
  від весняних заморозків

Так  вже повелося, що  із  року  в  рік, як  
тільки  зацвіли  абрикоси,  персики  та інші  
кісточкові,  обов’язково  місцями проходять  
заморозки, які пошкоджують суцвіття, а ін-
коли їх покриває навіть сніг. Дуже  часто  
пошкоджуються  заморозками суцвіття 
фундука і кизилу, які зацвітають найперши-
ми.  І ваш майбутній врожай цілком  зале-
жить  від  того – попали дерева  під  заморо-
зок  чи  ні. Якоюсь мірою  заморозки можуть 
пошкодити  суцвіття  яблунь,  груш,  плодо-
ягідних  кущів та надранніх і ранніх сортів 

полуниці. В  агроуніверси-
тетах  і  технікумах май-
бутнім агрономам реко-
мендують для захисту  від  
заморозків  використову-
вати окурювання садів ди-
мом і обприскування рос-
лин водою. Але це доволі 
трудоємкі процеси. 

Дещо  покращилась  
ситуація,  коли з’явились  
туманоутворювачі.  По-

Напевно, всі, хто застосовував у минуло-
му отрутохімікати для захисту рослин, зна-
ють, що хімічні препарати однаково небез-
печні і для жучків, і для людини. Попадання 
отрут на шкіру не бажано і шкідливо. На 
щастя, часи повсюдного застосування отрут 
вже проходять, і з'явилися нові, корисні для 
рослин і людини препарати та засоби.

Серед нових і ефективних препаратів я 
хочу виділити Здоровий Сад й Екоберин, 
розробку російських учених із Санкт-
Петербурга.

Познайомився я з цією «солодкою паро-
чкою» (обидва препарати – структурований 
цукор) 6 років тому на зустрічі організаторів 
Клубу Органічного Землеробства та Центрів 
природного землеробства в Криму. Новинку 
привіз Леонід з Пітера. Перше, що зацікави-
ло, – абсолютна нешкідливість для людини, 

навіть якщо вона з'їсть всю упа-
ковку препарату. Друге – те, що 
Здоровий Сад розроблявся для 
майбутніх матусь і призначений 
для видалення з продуктів нітра-
тів і пестицидів.

Приїхав додому, почав збирати 
відгуки та інформацію про ці пре-
паратів з усього СНД. Після того, 
як переконався в позитивних від-
гуках садівників-практиків, по-
чав активно використовувати пре-
парати в саду і в будинку.

Найперше – щотижневе обпри-
скування всіх рослин на городі і в 
саду. Причому якщо дерева висо-
кі, головне – обприскати нижні 

гілки: структурований сік рослин розійдеть-
ся по всій кроні.

Друге застосування, для мене не менш 
важливе (оскільки я поки не забезпечую себе 
повністю ранніми овочами та не маю опалю-
ваної теплиці), – це замочування ВСІХ по-
купних овочів, фруктів і особливо зелені в 
розчині Здорового Саду протягом 1 години. 
Після замочування вода обов'язково злива-
ється, і разом з нею йдуть 50-70% нітратів з 
замочених продуктів. Особливо це важливо 
для майбутніх мам і маленьких дітей, у яких 
від нітратів і пестицидів може розвинутися 
алергія.

Здоровий сад чудово показує себе для лі-
кування алергії, герпесу, профілактики гри-
пу, при слоїстості нігтів, грибкових захворю-
ваннях.

Ну і звичайно ж, радує стан моїх рослин: 
на яблунях немає парші, практично не було 
попелиці, листя зелене і яскраве, чудово по-
чувають себе смородина, суниця, малина, 
томати. І все завдяки тому, що з ранньої вес-
ни рослини зміцнюють свій імунітет, рос-
туть здоровими і «не по зубах» шкідникам.

Завдяки Екоберину врятував у 2009 році 
суницю, яку не встиг укрити агроволокном, 
і вона покрилася інеєм вранці – обприску-

вання повністю врятувало зав'язі і бутони. 
Обприскуючи сад і город влітку сумішшю 
Екоберину і Здорового Саду, я не боюся по-
сухи і відкритого сонця, причому обприскую 
і себе, і рослини - ми чудово переносимо спе-
ку. Як сказано в інструкції до препаратів: 
чим більше розчину препаратів потрапить 
на вас, тим краще!

Екоберин – надійна і зручна «екологічна 
парасолька»: на півдні рятує від спеки, в Си-
біру – від морозу. Препарат ефективно очи-
щає людський організм від отруйних речо-
вин (бензолу, свинцю), захищає від жорстко-
го ультрафіолету (можна довго працювати 
на сонці), допомагає при варикозі і є голо-
вним елементом оздоровчої програми «До 
здорової сім'ї через дитячий садок» у Росії, 
завдяки чому підвищився імунітет у бага-
тьох дітлахів.

Хочеться додати, що в природному зем-
леробстві на невеликих дачних ділянках до-
сить гостро стоїть питання обробки рослин 
ранньою весною в лютневі і березневі «ві-
кна», у період початку сокоруху. Більшість 
біопрепаратів ефективні при температурі 
понад +15 ° С, тому для мене «солодка паро-
чка» стала знахідкою і прекрасно допомогла 
не тільки при заморозках, але і відмінно за-
хистила від грибкових захворювань і попе-
лиці.

Цікаві спостереження Слащиніна Ю.І. і 
Кизими Г.А. про збільшення приживлюва-
ності Емочок (ЕМ-препаратів) при внесенні 
в грунт і застосуванні настою бур'янів, що 
перебродив, спільно з ЕМ-культурою, Здоро-
вим Садом і Екоберином. Докладніше про ці 
та багатьох інших спостережень садівників-
практиків можна прочитати в брошурі «Би-
окомплекс «Здоровый сад» и «Экоберин», 
яка написана в Санкт-Петербурзі і яку я що-
року доповнюю відгуками і спостереження-
ми садівників з різних міст і країн.

  
Роман Зайцев

організатор Клубу ОЗ, м. Макіївка
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Використання парника – це гарна мож-
ливість вирішити проблему з садінням рос-
лин при занадто тривалій весні. 

Для створення парника чудово піді-
йдуть старі дерев'яні віконні рами. Чим гар-
ний такий парник? Тим, що скло, на відмі-
ну від плівки, не тільки краще проводить 
світло, але й краще зберігає тепло.

Для будівництва парника зі старих рам, 
перш ніж визначитися з його розмірами, по-
трібно знайти однакові рами (якщо парник 
плануєте зробити довгим), щоб верх парни-
ка закривався без щілин. А вже виходячи з 
розміру рами, можна визначитися з габари-

тами парника.
Для невеликої ділянки, де немає мож-

ливості побудувати великий парник, 
можна використовувати одну велику 
раму або декілька маленьких.

Якщо ви маєте намір користуватися 
парником багато років, то можливе бу-
дівництво капітального парника, де в 
якості основи використовується цегляна 
кладка на цементному розчині. Рами 
для такого парника можна зробити знім-
ними або при будуванні закласти 

дерев'яні вставки, до яких рами будуть крі-
питися петлями.

Якщо у вас є велика кількість однакових 
віконних рам, то в якості основи цілком мо-
жуть бути використані самі рами, які скрі-
плюються між собою металевими скобами. 
Такий парник буде дуже світлий, що 
обов’язково позитивно позначиться на ва-
шому врожаї.

Визначившися з конструкцією парника, 
постарайтеся знайти на вашій ділянці міс-
це, де можна розташувати ваш парник так, 
щоб його ухил був на південний бік. Це най-

оптимальніший варіант, при якому росли-
ни, посаджені в парнику, будуть отримува-
ти максимальну кількість сонячного світ-
ла.

До дерев'яних брусків прибиваються до-
шки потрібного розміру в один або кілька 
рядів, найвищі бічні дошки обрізаються під 
кутом по всій довжині. Парник заглиблю-
ється в землю на одну або половину ниж-
ньої дошки для створення теплового режи-
му.

Для спрощення будування парника ціл-
ком можливо зробити каркас без обрізання 
верхніх дошок.

У такому випадку вкопати парник у зем-
лю краще буде, заглибивши південну сто-
рону набагато більше, ніж північну, і тоді 
парник отримає потрібний нам ухил.

Будування подібного парника зі старих 
віконних рам не викликає жодних трудно-
щів і зробити його може будь-який новачок, 
який не має ніяких навиків у теслярській 
справі.

За матеріалами сайту www.dvors.ru 

Парник з віконних рам своїми руками

кури в поміч! Коли зайнялись тепличним господар-
ством, одразу вирішили, що воно буде 
органічне. Так, щоб діти могли зайти в 
теплицю і без остраху з’їсти свіжого огі-
рочка. Восени землю обробили Емочка-
ми та Фітоспорином. А що робити з не-
проханими комахами? Використати ін-
сектициди? Нізащо! А гусінь совки в 
цьому році на піку своєї слави, такого 
нашестя ми ще не бачили.

А якщо трішки подумати? Тю-тінь-ка, 
тю-тю-тю! А ходіть-но, любі курочки, на 
кілька днів в тепличку жити, там за-

тишно, і водички вам поставимо. За 3 
дні «живі комбайни» добряче перескоро-
дили землю, зробили її пухкою, і гусені 
від них добряче дісталося. І головне, всі 
залишилися задоволені: кури – ситі, ми 
– спокійні, і земля щаслива!

Iванна Білоус 
член Клубу ОЗ, с. Прислуч 

Хмельницької обл.

рівняно  з  димом  і обприскуванням  водою  
туман  значно краще  захищає  рослини  від  
заморозків і сам процес менш  трудоємкий,  
але  високозатратний.  Електричні  і  бензи-
нові туманоутворювачі  –  це  недешеве  за-
доволення. 

Солідний  прорив  вперед  був  зроблений  
з  появою  рідкого  органічного добрива Рі-
верм, яке визнано кращим і найуніверсаль-
нішим серед існуючих препаратів  для  ор-
ганічного  землеробства. Суттєво  посилить  
противостояння заморозкам обприскування 
дерев та кущів 3% розчином  органічного  
добрива  Ріверм за 5–7 днів до цвітіння. Піс-
ля обробки препаратом між  волосками ко-
реневої  системи  і поверхнею  листочків  та 
суцвіть створюється електронна ціпочка із  
«+»  і  «-»,  яка  не  дає  випаровуватись воді  
та  замерзнути.  Діє  Ріверм  протягом 7-ми 
діб. Температура розчину 18–22°С. Перед за-

стосуванням ємкість з препаратом Ріверм 
необхідно добре потрусити, щоб  збовтати  
рідину.  Тару  (емаліроване чи  пластикове  
відро,  каструлю  тощо) наповніть чистою  
водою  і додайте  в неї препарат  Ріверм  із  
розрахунку  300  мл на 10 л води. Варто за-
вжди пам’ятати, що Ріверм  заливають  у  
воду,  а  не  навпаки. При цьому  вміст  роз-
чину не можна перемішувати  протягом  10–
15  хвилин. Через  10–15 хвилин  можна  при-
ступати до обприскування рослин. Робочий 
розчин  перемішувати  не  потрібно.  Обпри-
скування  проводять  кожні 7 днів до тих пір 
поки не зникне загроза заморозків.

По полуниці застосовують препарат Рі-
верм  в  комплексі  з  агроволокном щільніс-
тю 30 г/м2.

Препарат Ріверм  не  тільки  захищає рос-
лини від заморозку, а і стимулює їх  розви-
ток,  сприяючи  накопиченню азоту  в  грун-

ті навколо  кореневої  системи, суттєво  по-
кращує  смакові  якості врожаю та продляє 
термін його збереження.  Його можна  засто-
совувати  навіть  в  період масового  льоту 
бджіл. Це не тільки не  зашкодить бджо-
лам, а і сприятиме покращенню їх імунної 
системи.  

В.Тарасюк
гол. редактор журналу «Агросвіт України»
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Суниця «фриго»
Розсада суниці «фриго» стає все більш 

популярною в багатьох європейських кра-
їнах. А «законодавці мод» у цій культурі – 
Великобританія й Нідерланди – повністю 
перейшли на таку розсаду. Суть методу 
така: замість того щоб зимувати у відкри-
тому грунті, викопані рослини всю зиму до 
моменту посадки на постійне місце збері-
гаються в герметичних упаковках у холо-
дильних камерах при невеликій негатив-
ній температурі.

Переваги «фриго»
Якщо викопані пізньої осені добре роз-

винені розетки 1 і 2-го порядку на вусах, що 
накопичили необхідні запаси на зиму й пе-
ребувають у стані спокою, всю зиму збері-
гати в комфортних умовах, то навесні прак-
тично все, що вони накопичили, буде пра-
цювати на врожай. Нормальні біоритми 
рослин не порушуються. І це ще не все – ва-
ріюючи строки посадки, можна отримува-
ти врожай у заданий час! Найчастіше суни-
цю висаджують так, щоб дозрівання пішло 
пізніше, а заразом щоб уникнути згубного 
впливу заморозків. Оскільки у розсади при 
зберіганні залишаються лише коріння й за-
родкові листочки, вона займає мало місця, 
і її можна легко транспортувати на далекі 
відстані. Після посадки рослини легко при-
живаються і швидко йдуть у ріст, тому що 
коріння добре розвинене, а надземна части-
на майже нічого не випаровує.

Місце посадки
Під таку цінну розсаду потрібно виділи-

ти й відповідну ділянку – рівну, очищену 
від бур'янів, з багатою органікою грунтом. 
Кращі попередники – сидерати, наприклад 
осінні посіви жита, гірчиці, ріпаку, зерно-
бобових сумішей, з подальшим заорюван-
ням зеленої маси весною, перед посадкою, 
в якості зеленого добрива. Такі посіви оздо-
ровлюють грунт, покращують його струк-
туру, збагачують поживними речовинами, 
допомагають боротися з багаторічними ко-
реневищними бур'янами. Можна з осені 
внести гній, що особливо ефективно на бід-
них, легких грунтах. Безпосередньо перед 
посадкою вноситься Біогумус, Цеоліт, та-
блетки Достаток (на Ваш розсуд).

Строки посадки
Якщо посадити розсаду в середині трав-

ня, до початку цвітіння проходить близько 
місяця, а ще через місяць наступає плодо-
ношення. Кожні два тижні затримки з по-
садкою скорочують час до плодоношення 
приблизно на тиждень, але краще особливо 
не затримуватися (втрати поживних речо-
вин у процесі зберігання ще мінімальні, а 

тому є всі підстави очікувати найвищого 
врожаю). До того ж погода в цей час ще не 
занадто спекотна, що сприяє кращій при-
живлюваності розсади. Проводити посадку 
пізніше середини червня не варто: різко па-
дає врожай, і пік його припадає на кінець 
серпня – початок вересня, коли ночі вже хо-
лодні, що призводить до помітного знижен-
ня якості ягід: погіршується смак через 
слабке накопичення цукрів, ягоди дрібні-
шають, стають м'якими й більш доступні 
гнилям.

Схема розміщення
Щоб правильно вибрати схему посадки, 

потрібно відразу визначитися, скільки ро-
ків передбачається отримувати врожай з 
плантації – один або два. Для дворічного 
циклу краще використовувати рядове са-
діння (80-90 × 25-30 см). Якщо ж ви маєте на-
мір використовувати плантацію тільки 
один рік, краще застосовувати ущільнені 
посадки, що дозволяють отримувати мак-
симальні врожаї. Але не варто залишати 
відстань між рядками або рослинами мен-
ше 15-20 см – це призведе до надмірного за-
гущення й здрібнення ягід.

Посадка
Висаджують 

розсаду в добре зво-
ложений грунт, ба-
жано відразу після 
її розморожування. 
Щоб дотримати 
відстані між росли-
нами, краще вико-
ристовувати спеці-
альні маркери. У 
розсади «фриго» 
немає листя, тому 
посадку потрібно 
проводити, особли-
во ретельно стежа-
чи, щоб сердечко 
було вище рівня 
грунту, а коріння 
розправлене, після 

чого потрібно присипати його землею і як 
слід обжати навколо нього грунт, створю-
ючи йому ідеальний контакт з нею. Після 
посадки землю треба знову полити. Перші 
7-10 днів її потрібно постійно підтримувати 
в добре зволоженому стані.

Догляд
Під час цвітіння і після нього частоту 

поливів зменшують до 1 разу на тиждень. 
Під час росту зав'язей проводять 1-2 під-
живлення Біовітом або іншим органічним 
розчином. Потрібно стежити, щоб вода не 
потрапляла на листя й особливо квіти – 
крапельки можуть спровокувати заражен-
ня гнилями. У цьому випадку рекомендує-
мо обробити посадку баковою сумішшю з 
Триходерміном і Планризом. Хороший 
ефект дає мульчування грядок соломою. 
Під час дозрівання полив бажано проводи-
ти після кожного збору.

Підготовка до зими
Укриття рослин агроволокном з настан-

ням холодної погоди восени дозволяє про-
довжити закладку квіткових бруньок, а та-
кож сприяє меншому пошкодженню рос-
лин взимку в разі сильних морозів. Укрит-
тя залишають до цвітіння, що дозволяє не 
тільки підвищити врожайність, але й дещо 
прискорити плодоношення. Зворотний 
ефект можна отримати, укривши рослини 
пізньої осені, перед настанням морозів, со-
ломою. Якщо її навесні якийсь час не при-
бирати, грунт під нею прогріватиметься 
повільніше, і в результаті можна отримати 
«відкладене» плодоношення (на 5-7 і навіть 
більше днів).

Олена Почтарьова
керівник школи дачника,

Клуб ОЗ, м. Київ
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«Анастасія стверджувала:
 – Кожне насіннячко, яке Ви висаджу-

єте, містить у собі величезний обсяг Все-
ленської інформації. Цей обсяг не порів-
нюваний за величиною й точністю з жод-
ним рукотворним. За допомогою цієї ін-
формації насіннячко знає точно, до мілі-
секунди, час, коли йому треба оживати, 
проростати, які соки брати з землі, як ко-
ристуватися випромінюванням косміч-
них тіл: Сонця, Місяця, зірок; у що вирос-
тати, які плоди приносити. Плоди при-
значені для життєзабезпечення людини. 
Ці плоди можуть ефективно, сильніше, 
ніж рукотворні ліки, нині існуючі та май-
бутні, боротися і протистояти будь-якому 
захворюванню людського організму. Але 
для цього про стан людини повинно зна-
ти насіннячко. Щоб у процесі свого визрі-
вання наситити плід необхідним співвід-
ношенням речовин для лікування кон-
кретної людини, її захворювання, якщо 
воно існує або є схильність до нього.

Для того щоб насіннячко огірка, помі-
дора або будь-якої іншої рослини, виро-
щеної на ділянці, мало таку інформацію, 
необхідно наступне.

Перед садінням взяти в рот одну або 
декілька маленьких насінин, тримати в 
роті, під язиком, не менше дев'яти хви-
лин.

Потім покласти між двома долонями 
своїх рук, потримати їх так секунд трид-
цять. Між долонями своїми насіння три-
маючи, необхідно босоніж стояти на тій 
діляночці землі, де буде відбуватися по-
тім садіння.

Відкрити долоні, і насіння, що у твоїй 
руці лежить, ти дбайливо до рота підне-
си. І видихни на насіння з легень своїх 

повітря. Ти обігрій 
його диханням своїм, 
і те, що є в тобі, мале-
сеньке зернятко піз-
нає.

Ще потім тримати 
відкритими тридцять 
секунд свої долоні по-
трібно, небесним на-
сіннячко світилам 
представляючи. І на-
сіннячко визначить 
мить свого сходу. Пла-
нети всі йому допомо-
жуть у тому! І для 
тебе паросточкам бу-
дуть потрібне світло 
дарувати.

Потім ти насіння можеш у землю по-
садити. Ні в якому разі не потрібно від-
разу поливати, щоб не змити свою слину, 
яка все насіннячко обійняла, й інформа-
цію свою, що насіннячко в себе вбере. 
Після закінчення трьох діб після садіння 
полив можливий.

Висадку необхідно робити в сприятли-
ві для кожного овоча дні (це людині вже 
відомо за місячним календарем). Більш 
раннє садіння при відсутності поливу не 
таке страшне, як пізніше.

Не слід виполювати поруч з росточ-
ком, що вийшов з насіння свого, всі 
бур'яни. Необхідно з різних видів зали-
шити хоча б по одному. Бур'яни можна 
підрізати ...

За словами Анастасії, насіннячко, та-
ким чином, вбирає в себе інформацію про 
людину і в ході вирощування свого плоду 
буде по максимуму відбирати з Космосу 
і Землі необхідну енергію саме для цієї 
конкретної людини. Бур'яни всі не можна 
прибирати, тому що й вони мають своє 
призначення. Одні оберігають рослини 
від захворювання, інші дають додаткову 
інформацію. Під час вирощування необ-

хідно спілкуватися з рослиною – хоча б 
раз за час її росту, бажано в повний мі-
сяць, підійти до неї й доторкнутися.

Анастасія стверджувала, що плоди, 
вирощені з насіння таким чином і вжиті 
людиною, яка їх виростила, здатні вилі-
кувати її абсолютно від будь-яких захво-
рювань, значно загальмувати старіння 
організму, позбавити від шкідливих зви-
чок, у багато разів збільшити розумові 
здібності, дати душевний спокій. Плоди 
мають найбільш ефективний вплив, 
якщо вжити їх не пізніше ніж через три 
дні 

після збирання.
Вищевказані дії необхідно виконати з 

різними видами культур, які висаджу-
ються на ділянці.

Не обов'язково засівати таким чином 
всю грядку огірків, помідорів і так далі, 
достатньо кілька кущів.

Вирощені зазначеним способом плоди 
будуть відрізнятися від інших такого ж 
сорту не тільки за смаком. Якщо їх підда-
ти аналізу, то і за співвідношенням речо-
вин, які містяться в них, вони будуть та-
кож відрізнятися.

При садінні саджанців обов'язково по-
трібно у викопаній лунці своїми руками 
і пальцями босих ніг пом'яти землю, плю-
нути в лунку. На запитання: «Для чого 
ногами?» – Анастасія пояснила, що через 
потіння ніг з людини виходять речовини 
(напевно, токсини), що містять інформа-
цію про захворювання організму. Цю ін-
формацію отримають саджанці. Вони пе-
редадуть її плодам, які будуть здатні бо-
ротися з недугами. Анастасія радила час 
від часу ходити по ділянці босоніж ... »

В. Мегре
«Анастасія»

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

Дорогі читачі! Якщо у вас є досвід 
вирощування своїх рослин з насіння з 
використанням порад Анастасії і пози-
тивні результати одужання з їх допо-
могою, присилайте свої розповіді в ре-
дакцію і беріть участь в конкурсі на 
кращу статтю і фото в номінації «Зці-
лення за допомогою своїх рослин» (де-
тальніше про конкурс читайте на стор. 2).

Нехай ваш досвід надихне і інших 
одноклубників вирощувати цілющі 
овочі на своїх діляночках.
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Мій виноградний досвід налічує не один 
сезон, якщо бути точнішим, то вже де-
сять. Але кожного разу, як уперше, з три-
вогою чекаю зустрічі зі своїми пагонцями 
після довгої і холодної зими. Чи всі живі? 
Чи всі здорові? Контрольний зріз лози на 
першому кущі, і ... ось воно полегшення – 
живий! Другий – живий! Третій... А їх у 
мене 120. І кожному треба виділити час-
тину свого серця...

 Новий виноградний сезон, як прийнято 
вважати, починається з  розкриття вино-
градних кущів за умови, що останні були 
укриті. Не вкриті на зиму кущі винограду 
свій вимушений старт починають набага-
то раніше, і не завжди з «посмішкою й піс-
нею». Оскільки більшість культурних сор-
тів мають морозостійкість не вище -20... 
-24°С, то у недбайливих господарів такі 
кущі всю зиму замість здорового сну «пе-
реминаються з ноги на ногу». І, не знахо-
дячи порятунку в такому топтанні на міс-
ці, гинуть. Тому питання про укриття ви-
ноградної лози завжди залишається від-
критим.

Оптимальним терміном для розкриття 
виноградних кущів вважається  період 
встановлення середньодобової позитивної 
температури повітря +4... +10°С на трива-
лий період. В цей час можливі нічні зни-
ження температури, але вони для лози 
поки не страшні – брунька ще спить. Для 
північних та центральних регіонів Украї-
ни ці терміни коливаються від 10 до 15 
квітня. У більш південних регіонах роз-
криття кущів можна проводити на тиж-
день раніше. Але головний орієнтир не ка-
лендар, а термометр.

 З підвищенням температури повітря, 
коли почнеться розкриття бруньок, по-
трібно буде подумати про захист молодих 
пагонів від поворотних заморозків. Дуже 
зручно застосовувати біле агроволокно 
щільністю «30», влаштовуючи з нього тим-
часове укриття у вигляді тепличок. Під 
укриттям з агроволокна молоді пагони ви-
нограду не тільки знайдуть захист від за-
морозків. Комфортне перебування в таких 

умовах надасть їм можливість для швид-
кого й раннього закладення суцвіть, що, у 
свою чергу, дозволить отримати більш 
ранній урожай. Якщо застосовується по-
ліетиленова плівка, то не варто забувати 
про розкриття такої споруди вдень, щоб 
уникнути високої температури і вологості 
під укриттям. Коли мине загроза поворот-
них весняних заморозків, укриття з кущів 
можна прибрати.

Як правило, в органічних землеробів, 
тобто активних членів Клубу Органічного 
Землеробства, всі пристовбурні кола пло-
дових і ягідних культур укриті шаром 
мульчі. І якщо виноград на їхніх ділянках 
«в авторитеті», то його приштамбове коло 
буде також дбайливо укрите. Тому після 
зняття весняного захисного укриття муль-
чу з-під кущів потрібно тимчасово прибра-
ти для кращого прогрівання п'яткових ко-
ренів. Сигналом для повернення мульчі 
на місце послужить інтенсивне набухання 
бруньок, яке вказує на хорошу роботу ко-
реневої системи. Головне – пам'ятати: про-
водячи всі роботи на вашій органічній ді-
лянці, ви повинні керуватися не календар-
ними числами і цифрами з інструкціями, 
а особистим спостереженням за своїми па-
гонцями. Пішли бруньки інтенсивно в 
ріст, значить, прогрілося коріння – мульчу 
на місце. І що там пишуть в календарі, не 
настільки вже й важливо.

Перше й обов'язкове підживлення ви-
ноградного куща проводять відразу ж при 
інтенсивному набуханні бруньок, саме в 
цей період спостерігається їхнє активне 
зростання. Тому дуже важливо на цьому 
етапі виключити дефіцит харчування. 
Основними елементами живлення будь-
якої рослини є азот, фосфор, калій і багато 
різних мікроелементів. І якщо в традицій-
ному виноградарстві, та й землеробстві в 

цілому, поповнення поживними 
елементами відбувається за ра-
хунок мінеральних добрив, то в 
органічному на такий «екс-

трим» накладено табу. Значить, всю необ-
хідну кущу «смакоту» органісти повинні 
внести за рахунок органічного харчуван-
ня. І це не обговорюється. 

Основну складову для органічної під-
кормки, яку можна використовувати не 
тільки у виноградарстві, але й у всьому 
органічному землеробстві, готують таким 
чином: на 2 частини курячого посліду або 
коров'яку додають 3 частини води і змішу-
ють в неметалевій ємності, пластиковій 
бочці наприклад. У металевій теж можна, 
але вона швидко прогниє. Процес бродін-
ня повинен проходити не менше 12-14 днів 
у захищеному від прямих променів сонця 
місці. Супроводжує весь процес періодич-
не перемішування маси, що бродить, 1-2 
рази на день. Після закінчення вказаних 
термінів вся ця органічна маса готова до 
використання. Термін зберігання її, в 
принципі, до кінця сезону за умови, що єм-
ність буде щільно закрита кришкою, яка, 
в свою чергу, запобігатиме звітрюванню 
азоту й випаровуванню води. Саму ж під-
кормку готуємо безпосередньо перед вне-
сенням її під кущ. Для цього одну літрову 
банку ферментованого посліду розводимо 
у 10 літрах чистої води і сюди ж додаємо 
літрову банку деревної золи. Схема вне-
сення наступна: спочатку під кущ вилива-
ємо відро чистої води, потім відро під-
кормки і відром чистої води завершуємо. 
У цілому під кущ надходить 3 відра ріди-
ни. У більш посушливий сезон кількість 
чистої води можна збільшити вдвічі. 

Підкормку більш раціонально вносити 
в підготовлені приштамбові лунки або в 
дренажні отвори, зроблені ломиком навко-
ло основи куща. За таких умов живильний 
розчин потрапляє безпосередньо в зону 
розташування основних коренів. Приго-

товлена таким чином органіч-
на підкормка повністю задо-
вольняє потреби куща в по-
живних елементах в конкрет-
ний період вегетації. На по-
чатку сезону таке підживлен-
ня проводять на винограднику 
в період бутонізації суцвіття і 
в період інтенсивного росту 
ягід, через 10 -15 днів після цві-
тіння. 

Захист виноградної росли-
ни від шкідників і хвороб про-
водять відразу ж при встанов-
ленні середньодобової темпе-
ратури вище +14 ... +15°С, при 
таких температурах робота бі-
опрепаратами найбільш ефек-

Органічне виноградарство.
  Початок сезону

Весняне мульчування виноградника. Інтенсив-
не зростання бруньок. Перше підживлення.
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тивна. Саме в період таких позитивних 
температур, відразу ж після проведення 
першого підживлення (досягнення паго-
нами 15 - 20 см), проводять першу обробку 
для захисту виноградного куща від шкід-
ників. Для цих цілей використовують пре-
парат Актофіт, який вражає шкідливих 
комах, таких як гронова листовійка, квіт-
когриз та ін. За весь сезон з метою профі-
лактики потрібно провести не менше 2 об-
робок вищеназваним біопрепаратом на 
початку і в кінці вегетації. Звичайно ж, 
слід завжди прагнути до зменшення крат-
ності проведення будь-яких обробок пре-
паратами, але це тільки в тому випадку, 
коли ви впевнені, що без цього не буде гір-
ше. Адже невиправданий ризик завжди є 

безглуздість. І втрата яко-
їсь частини винограду че-
рез непрофесіоналізм не-
припустима. 

Обробку біопрепарата-
ми від грибкових хвороб 
проводять у ті ж терміни 
при тих же температурах. 
Залежно від погодних 
умов підбирають тип біо-
препарату, яким доведеть-
ся працювати. Якщо в пе-
ріод проведення першої 
обробки стоїть спекотна 
погода, краще використо-
вувати системний препа-
рат Мікосан. При вологій, 
теплій погоді краще пра-
цювати фітопрепаратами, 
такими як Фітодоктор, Фі-

тоспорин. При появі ознак хвороб на лист-
ках або гронах необхідно призвати на допо-
могу Планриз або Пентафаг-С, які не тіль-
ки захищають рослини від захворювань, 
але також є чудовим стимуляторами жит-
тєвих процесів у важкий для рослини пері-
од. Але при цьому не варто забувати про 
харчування виноградного куща. Без пра-
вильного та своєчасного харчування всі 
препарати марні. Обробки біопрепаратами 
від хвороб проводять кожні 12 - 14 днів, при 
затяжних дощах – у просвітах між дощами, 
щоб уникнути критичної поразки мілдью 
саме в цей вологий період. Звичайно ж, об-
робку біопрепаратами від хвороб бажано 
проводити у вечірній період.

У принципі, програма мінімум для ран-
ньовесняних та весняних робіт виконана. 
Попереду літо зі своїми програмами, радо-
щами й переживаннями ...

Щастя, удачі і високих врожаїв.

Євген Пригаровський
керівник школи органічного виногра-

дарства, автор книг з органічного вино-
градарства й землеробства,

член Клубу ОЗ, м. Чернігів

Найбільш надійні, стабільні та перевіре-
ні часом форми винограду, їх 
вирощування за органічною 
технологією описані в книгах 
Євгена Пригаровського «Ор-
ганическое виноградар-
ство. Практика от «А» до 
«Я» кратко» та «Путеше-
ствие по винограднику». У 
книгах багато кольорових 
фото, зрозуміле покрокове ке-
рівництво з посадки вино-
градника, у другій книзі дані 
слушні поради з агротехніки 
для кожного сорту. Також ви-
йшла з друку нова чудова книга автора – «Ре-
зультативное органическое земледелие: 
шаг за шагом», де описані принципи інтен-
сивного вирощування овочів із застосуван-
ням «передових» органічних технологій. 
Буде цікава як початківцям, так і досвідче-
ним землеробам.

Фацелія серед кавунів

Надзвичайно прекрасне видовище 
– фацелія у цвіту. Ошатні бузкові ві-
ночки царствено сидять на стеблинці з 
ніжно-зеленими мереживними листоч-
ками. Дуже красиво!

У цьому році спробували ми на своїй 
земельці посіяти прекрасну фацелію в 
міжряддях з кавунами і попали, як ка-
жуть, у саму точку. В оточенні фацелії 
кавуни відчувають себе прекрасно: і 
не жарко їм, і не сухо. Кавунові бато-
ги стеляться і заплітаються, вкрива-

ючи листям землю, а фацелія під-
носиться над ними, як справжня 
принцеса, яка знає собі ціну.

І дійсно, фацелія вважається 
ідеальною рослиною для городни-
ків. Вона дуже швидко відростає, 
утворює велику зелену масу, її 
ніжне листя швидко розкладається 
і служить гарним азотним добри-
вом. Невибаглива, може рости на 
бідних піщаних грунтах, хороший 
медонос, зацвітає через 6 тижнів 
після посіву, і за літо можна отри-
мати 3-4 сівозміни. Така скорости-

глість дозволяє в будь-який час сезону, 
особливо після збору врожаю, без вне-
сення гною зробити з важких грунтів 
високоякісну ділянку, після чого мож-
на 2-3 роки отримувати високі врожаї 
без добрив.

Фацелія не тільки збагачує грунт 
органікою й легкозасвоюваними міне-
ральними сполуками, але чудово роз-
пушує, структурує грунт. «Важкі» гли-
нисті грунти перетворюються на легкі, 

сипучі, насичені киснем. А якщо Ви ще 
нескошену фацелію залишите на гряд-
ці зимувати, то зробите величезну по-
слугу своїй земельці.

По-перше, захистите її від глибоко-
го промерзання, по-друге, затримаєте 
сніг, а значить, посприяєте накопичен-
ню вологи, по-третє, захистите грунт 
від зимових різких вітрів, від вітрової 
ерозії.

І ще додамо, що фацелія може бути 
попередником будь-якої овочевої куль-
тури. Розсаду томатів, капусти, огірків 
можна вирощувати під її покровом. Фа-
целія, як турботлива няня, попіклуєть-
ся про приживлюваність рослин, їхній 
розвиток і зростання. Відлякає непро-
шених гостей і захистить від хвороб. 
Такі ось прекрасні властивості має 
прекрасна фацелія.

Вирощуйте і Ви у себе на землі таку 
дивовижну рослину!

Світлана Iванова
організатор Клубу ОЗ, м. Роздольне

Період першої обробки кущів 
   біопрепаратами
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закладаємо сад
Після прочитання книг В. Мегре 

серії «Звенящие кедры России» у бага-
тьох виникає велике бажання прийти 
на землю для створення свого райсь-
кого куточка – Родовго Маєтку. З цим 
сильним прагненням дуже хочеться 
діяти, і часто здається, що «море – по 
коліно» і природа віддячить Вам за 
любов своїми щедрими дарами. Ро-
слини будуть з легкістю рости разом 
з бур'янами, а дерева проростати з на-
сіння. Але на практиці виявляється 
все не так просто. І замість ласування 
овочами з власного врожаю, доводи-
тися купувати їх у магазині, дивува-
тися, чому згнили плодові дерева, або 
сваритися на зайців, які погризли ро-
слини в саду. З цими та багатьма ін-
шими труднощами я зіткнувся під час 
облаштування свого Родового Маєтку 
в екопоселенні «Ладославное», що на 
Київщині. Взимку я вирішив більше 
дізнатися про садівництво, відвідав-
ши лекції в Клубі ОЗ і прочитавши 
кілька книг, з яких мені особливо спо-
добалася робота «Умный сад» Миколи 
Курдюмова. І оскільки визнав отри-
мані знання дуже корисними, деякі з 
яких уже встиг успішно застосувати 
на практиці, я й вирішив розповісти 
про свій досвід у цій статті. 

Перед тим як зробити, подумай
Перед тим як щось зробити в саду, 

потрібно як слід подумати. І почати 
варто з вибору мети закладення саду, 
оскільки від цього залежатиме кіль-
кість і види висаджуваних дерев.

Особисто для себе я вибрав мету 

– забезпечити свою сім'ю 
різноманітними екологіч-
ними фруктами і ягодами 
протягом усього року з над-
лишком, щоб з родичами й 
друзями можна було поді-
литися й завезти гостинці в 
дитячий будинок. Виходячи 
з потреб і смакових переваг 
своєї родини, я відібрав для 
саду близько 100 дерев і ку-
щів (37 видів).

Вибираємо сорти
Також дуже важливо виз-

начити найкращі сорти для 
посадки. Адже дуже хочеть-
ся їсти смачні яблучка як в 
середині літа, так і знімати 
плоди пізньою осінню, які 
до того ж добре б зберігали-
ся до наступного сезону. Не 
варто забувати й про інші 
важливі характеристики сорту: спри-
йнятливість до хвороб, морозостій-
кість, ріст дерева, самозапилення.

Вибираємо саджанець
Купувати саджанці краще в пе-

ревірених місцях. При покупці пе-
ревірте деревце на наявність пош-
коджень; перевагу варто віддавати 
молодим деревам з розвиненим корін-
ням. Купувати саджанці краще в кон-
тейнерах або хоча б з належною об-
робкою коренів – вони повинні бути 
вологими й обгорнутими матеріалом 
(ганчірочкою, кульочком).

Плануємо розміщення дерев
Дуже важливо правильно розмісти-

ти дерева й кущі по маєтку. По-перше, 
деякі види (в першу чергу, кісточкові) 
не самоплідні або частково самоплід-
ні або ж вимагають наявності пред-
ставників жіночої та чоловічої особин 
(обліпиха, фундук). По-друге, варто 
врахувати габарити рослин. Бажано 
розміщувати їх на відстані не менше 
ніж половина від висоти найбільшої 
рослини, що знаходиться поруч. По-
третє, плодові дерева й кущі краще 
розміщувати недалеко від будинку 
– так легше за ними доглядати. По-
четверте, дерева повинні радувати 
Вас і прикрашати маєток будь-якої 
пори року. По-п'яте, необхідно оціни-
ти взаємозв'язок дерев між собою – 

так, кісточкові краще розміщувати з 
кісточковими, а зерняткові з зернят-
ковими. Також варто звернути увагу 
на кліматичні умови й грунт, сторони 
світу, особливості рельєфу.

Виходячи з усього перераховано-
го вище, особисто для себе я вирішив 
розмістити плодові дерева й кущі в 
межах 1/4 свого Родового Маєтку, не-
далеко від основного будинку і коло-
дязя. Причому близько половини де-
рев я розмістив у живоплоті, а іншу 
половину – компактно в саду, посере-
дині якого хочу зробити альтанку, – 
буде просто чудово пити чай навесні 
і вдихати прекрасний аромат цвітін-
ня:).

Садимо дерева правильно 
Для зерняткових і кісточкових оп-

тимальні різні способи посадки. Суть 
першого способу, для зерняткових де-
рев, полягає в копанні ям розміром 1 м 
*1 м*1 м для дерев та 0,75 м*0,75 м*0,75 
м для кущів. При копанні кладемо 
окремо глину, великі грудки землі з 
травою й дрібний пух. На низ ями кла-
демо й утрамбовуємо глину, щоб вода 
не йшла глибоко в землю, а залиша-
лася ближче до коріння. Потім – ве-
ликі грудки землі з травою, утрамбо-
вуємо, після чого додаємо біологічні 
добрива (при відсутності таких я клав 
гілки листяних дерев) і перемішуємо 
їх з землею. Далі ставимо саджанець 
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і присипаємо його земляним пухом, 
зверху утрамбовуємо, щоб ямка сфор-
мувала чашу з поглибленням 10-15 
см у центрі (для стікання води до ко-
ренів). Після цього мульчуємо, напри-
клад соломою, і захищаємо від шкід-
ників. У нас у поселенні в основному 
це зайці, тому я огороджую кожне де-
ревце пластмасовою сіткою - відносно 
недорого, красиво й довговічно. На 
кожному етапі рясно поливаємо лун-
ку водою – фахівці радять використо-
вувати не менше 2-3 відер води при по-
садці куща й 4-5 відер – для дерева.

Для кісточкових дерев я викори-
стовував так званий смоленський 
спосіб посадки. Він забезпечує добре 
прогрівання дерева, високу аерацію 
й обмежує заболочування. Опишемо 
його детальніше. Так, спочатку лопа-
тою варто згребти землю біля плано-
ваного місця посадки деревця в коло 
діаметром до 1 метра і висотою 20-30 
см. Можна й не робити таке підняття 
перед посадкою саджанця, але в цьо-
му випадку родючий шар буде мен-
ше. Далі в центрі ставимо саджанець, 
поруч з яким можна вбити кілочок і 
прив'язати стовбур дерева до нього. 
Потім засипаємо кореневу систему 
дрібної землею – її шар над верхні-
ми коренями саджанця повинен бути 
не менше 10 см – і згрібаємо землю 
навколо деревця, поки не утвориться 

піраміда. Біля основи піраміди вар-
то зробити дренажну канавку, а біля 
стовбура деревця – лунку до оголення 
верхніх коренів, після чого рясно по-
лити саджанець, щоб земля ущільни-
лася. Восени після перших заморозків 
лунку краще засипати шаром землі не 
менше 10 см. Як і в попередньому спо-
собі, при посадці варто удобрити дере-
во і при необхідності – захистити від 
зайців.

Як удобрювати?
Ефективність підживлення збіль-

шиться, якщо на відстані півметра 
від дорослого дерева вкопати 5-6 
труб і періодично заливати туди роз-
чинені у воді добрива (гній, послід, 
біопрепарати).

Спостерігаємо й думаємо
І хоча у своїй замітці я описав най-

більш важливі моменти в закладен-
ні саду, існує ще багато нерозкритих 

сторін садівництва, таких як: ще-
плення, формування крони, захист 
від шкідників, врахування фаз Мі-
сяця й особливостей грунту при по-
садці та інші. Проте сподіваюся, що 
ця стаття допоможе Вам не допусти-
ти найбільш типових помилок при 
формуванні саду. Як говорить Зепп 
Хольцер: «Спостерігайте за приро-
дою і вчіться!» І це так цікаво! А від 
мене - успіху й удачі Вам у Ваших 
світлих починаннях!

Олександр Сєдих
член Клубу ОЗ,

поселення Родових Маєтків 
«Ладославное», Київська обл.

На таких грядках працювати легко й радісно
Дачна ділянка в 6 соток повинна бути 

облаштована так, щоб на ній можна 
було вирощувати овочі, ягоди, фрукти 
в достатній кількості, і при цьому вона 
має бути ще й гарною.

Підвищити ефективність використан-
ня дачної ділянки, зменшивши при цьо-
му трудовитрати, можна, розбивши її на 
грядки за методом Мітлайдера (амери-

канського доктора землеробства).
Він рекомендує робити грядки зав-

ширшки 45 см, а доріжки між ними 
– 60-105 см (залежно від конструкції 
ділянки). Довжина грядок залежить від 
розмірів городу. Грядки повинні бути 
спрямовані з півночі на південь без 
ухилів. За допомогою сапи, граблів або 
плоскоріза формуються з боків і з торців 
грядок валики заввишки 8-10 см, що за-
побігають розтіканню води при поливах 
(фото 1).

Ми познайомилися з цією техноло-
гією ще в радянський час, завдяки жур-
налу «Приусадебное хозяйство», і ві-
дразу ж впровадили її на своїй дачній 
ділянці. Але в процесі експлуатації гря-
док валики розмивалися й руйнували-
ся, доводилося їх весь час підправляти, 
на що ішов час. Пізніше ми поліпшили 
грядки, поглибивши їх на 5-7 см. Зем-

лю підсипали на доріжки, формуючи їх 
овальними (фото 2). Таким чином, при 
поливі методом дощування, а також під 
час дощу вода з  доріжок стікає на гряд-
ки, де вона потрібніша. І валики стали 
не потрібні.

Досвід використання грядок підказав 
їхні оптимальні розміри: ширина гряд-
ки стала 70 см, а доріжки – 50 см. Це най-
оптимальніші розміри, на наш погляд. 
На грядці завширшки 70 см дуже добре 
розміщуються цибуля, часник, морква 
та інші овочі в 3 ряди, а помідори, пер-
ці, баклажани й картопля в 2 ряди, ви-
саджені в шаховому порядку. Ширину 
доріжки менше 50 см я не рекомендую з 
двох причин: перша – доріжки будуть з 
часом задернілі, і щоб підтримувати їх 
у пристойному вигляді, необхідно буде 
час від часу скошувати траву (краще 
сінокосаркою); друга – по них має бути 

Фермер посіяв льон, прибрав і зро-
бив з його полотна добротну

 скатертину. Якось до нього заїхали 
гості, і він похвалився одній

 дамі:
 – Я сам виростив цю скатертину!
 – Еге ж, – саркастично зауважила 

вона, – як же вам вдалося
 виростити таку велику річ?
 – Пообіцяйте нікому не видавати 

мого секрету, – попросив він.
 Вона пообіцяла.
 – Гаразд, зізнаюся, – прошепотів він
– Я посадив серветку.

Гумор

Смоленський спосіб посадки 

Фото 1
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легко проходити з обприскувачем на 
спині або тачкою.

Всі доріжки у нас задернілі (засіяні 
травою – мітлицею пагононосною), зав-
дяки чому виглядають дуже красиво й 

доглянуто, ніби застелені зеленими ки-
лимами.

Після відмови від перекопки, а та-
кож завдяки мульчуванню, внесенню 
ефективних мікроорганізмів у грунт 
і посіву сидератів, уже через два роки 
грунт на грядках став рихлим, м’яким, 
як пух, з'явилося багато дощових 
черв'яків – наших помічників. На та-
ких грядках працювати легко й радіс-
но.

Деякі дачники, відвідавши наш го-
род, кажуть: «Багато втрачається землі 

на доріжки». Але я можу всім аргумен-
товано довести: «Земля в цьому випадку 
не втрачається, оскільки урожай з гряд-
ки буває набагато більше, ніж можна 
було б його отримати, засіявши й доріж-

ки ».
Зате який виграш у праці - обробля-

ти весь город або тільки грядки. І найго-
ловніше – краса.

Бажаємо успіхів та багатих врожаїв!
-

Iван Коломойцев
член Клубу ОЗ

р е ц е п т и

Пельмені з мокрицею  Начинка: 200 
г молодих паго-
нів мокриці ре-

тельно промити, дрібно порізати (або 
подрібнити у блендері), посолити, до-
дати 1 головку підсмаженої ріпчастої 
цибулі й сирі яйця (1-2 шт.), перець (за 
смаком).

 Розкачати тісто (300 г пшеничного 
борошна, 1 яйце, вода, сіль за смаком), 
зробити пельмені і зварити їх у підсо-
леній воді. Подати на стіл зі сметаною 
або вершковим маслом.

Салат «Весняний» з молодої 
кропиви і черемші

У сільській хаті вночі стукотять у ві-
кно:

 – Дрова потрібні?

 – Ні.

 Вранці прокидаються – дров немає.

Гумор

Яйця, фар-
шировані са-

латом

Цей салат дуже корисний, смачний і 
легкий. Кропива містить велику кіль-
кість вітаміну С, рідкісного вітаміну К 
і кальцій.

Інгредієнти: черемша, 1 пучок; кро-
пива, 1 пучок; яйця, 3-5 шт.; свіжий огі-
рок, 1-2 шт.; майонез (сметана), 100 гр.; 
кріп, сіль.

Черемшу добре промити, видалити 
хвостики, порізати. Кропиву промити, 
опустити в окріп на 5 хв., відкинути на 
друшляк, дати стекти й порізати.

Варені яйця порізати або потерти на 

тертці. Огірок і зелень порізати, все змі-
шати, посолити, заправити сметаною 
або майонезом.

Інгредієнти: яйця, 4 шт.; зелений са-
лат, 6-7 листків; подрібнена зелена ци-
буля, 2 ст. ложки; подрібнена черемша, 
3 ст. ложки; кріп, 1 мал. пучок; шпинат, 
щавель (або інша зелень); сметана, 3-4 
ст. ложки; сіль, перець.

Яйця відварити круто, остудити, по-
чистити, розрізати кожне навпіл. Лис-
тя салату дрібно порвати, черемшу та 
зелену цибулю промити й нарізати, по-
дрібнити кріп і жовтки, посолити, по-
перчити, все перемішати зі сметаною. 
Нафарширувати отриманою масою по-
ловинки яєць. Зверху можна потерти 
сир і прикрасити зеленню.

Смачного!

Кальнауз Н.ІI
Клуб ОЗ, м. Київ

Пропустити через м'ясорубку 200 
г зірочника, додати 2 ст. ложки тер-
того хрону, 1 ст. ложку подрібненого 
часнику й 1 ст. ложку олії, посолити. 
Використовувати як приправу до 

других страв.
Наталія Кобзар

автор книг «Природосообразное 
питание. Травы», «Путь к здоровью»

Приправа з мокриці

Фото 2
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з д о р о в е  х а р ч у в а н н я

Доброго здоров'я, вам, дорогі читачі. 
Н у  о с ь  і  в е с н а .  Н а  п р о т а л и н а х 
з'являються перші молоді пагони, які не-
суть радість. Але не всі з нас пам'ятають 
про їхню цілющу силу, здатну вилікува-
ти душу й тіло, надати радості й очисти-
ти шлунок від залишків зимової важкої 
їжі.

Ми з сім'єю живемо в селі недавно і 
щовесни з великим нетерпінням чекаємо 
моменту, коли можна буде скуштувати 
молодої зелені – різнотрав'я,  яке 
з'являється на городі й у лісі.

Хочу розповісти вам про цілющі влас-
тивості деяких трав, особливо про мій 
улюблений зірочник середній (мокриця, 
або серцева трава). Вживав я його раніше 
в їжу спільно з іншими травами і не на-
давав особливого значення, але ось ми-
нулої осені копошився я на городі й рап-
том схопило серце, тоді, згадавши народ-
ну назву зірочника, зірвав тут же пучок 
і почав його жувати, і на смак він припав 
мені, листочки м'ясисті такі, і серце пе-
рестало боліти. Видно, організму вітамі-

нів, що знаходять-
ся саме в ньому, 
не вистачало. Піз-
ніше, вичитавши 
про зірочник біль-
ше інформації, їв 
його щоранку, зі-
рваний прямо з 
грядки, і про болі 
в серці забув.

Зірочник по-
трібно заготовлю-
вати влітку й до-
бре висушувати. 
Зберігається вису-
шене листя цієї 
рослини близько 9 
місяців. Можна 
також використо-

вувати й незасушену траву (стебла, квіти 
або сік із стебел). Основні цілющі дії зі-
рочника спрямовані на вгамування 
болю, зупинення кровотечі, зняття запа-
лення, загоєння ран, застосовують як 
жовчогінне. Використовувати його мож-
на і просто як тонізуючий і загально-
зміцнюючий засіб. Зірочник дуже бага-
тий корисним вітаміном С. Протипока-
зань до його вживання немає. На нашому 
городі він тепер росте як культурна рос-
лина, замульчований соломою, чистий і 
м'ясистий. Ми робимо з нього салати, 
коктейлі, квас, а також оздоровлюючі, 
що дають енергію і чистоту шкірі, маски 
і компреси. Одного разу, промиваючи зі-
рочник у друшляку водою, я відчув на 
руках таку свіжість, що мені захотілося 
ним умитися, набрав я в долоні його ра-
зом з водою і розтер по обличчю, походив 
хвилин п'ять, і навіть змивати шкода 
було, пори відкрилися, як після лазні, і 
відчувалася невимовна свіжість і енер-
гія. Можна робити з мокриці компреси 
від ударів, знімати пухлини, набря-
клість під очима, а також подразнення і 
діатез у дітей.

Вранці ми з дітьми виходимо на город 
і збираємо різні трави, зараз уже діти ба-
гато з них знають. Приходимо додому й 
робимо коктейль. Діти називають його 
кашею-малашею. Коктейль із трав по-
дрібнюється у блендері. Краще викорис-
товувати для виготовлення коктейлів 
професійні блендери з чотирма або 
шістьма ножами і з оборотами двигуна 
38-40 тис. об. за хвилину. При таких обо-
ротах трави швидко й добре подрібню-

ються, і найважливіше – відбувається ви-
ділення хлорофілу, завдяки якому в кок-
тейлі утримується кисень. Ефект після 
вживання коктейлю приголомшуючий 
– енергії вистачає на цілий день. До скла-
ду такого коктейлю можуть входити: 
фрукти, ботвина моркви, буряка, ріпи; із 
трав – м'ята, меліса, шавлія, кропива, ро-
машка, кульбаба, амарант та багато ін-
ших. Їх безліч. Більш докладно про їстів-
ні трави ви можете прочитати в книгах 
Наталії Кобзар «Природосообразное пи-
тание.Травы», «Путь к здоровью». З трав 
можна робити смачні чаї, настої, квас, 
тушкувати з овочами (портулак, ама-
рант, лободу). Багато трав квасять і со-
лять на зиму. Хочу запропонувати вам 
чудовий рецепт квасу на травах з ко-
рисними для шлунка бактеріями, що міс-
тяться в біопрепараті «ЕМ-А», або по-
простому Емочками. Трилітрова банка 
заповнюється подрібненими або порва-
ними на шматочки ароматними трава-
ми, такими як: м'ята, материнка, че-
брець, меліса, ромашка, листя або моло-
ді пагони смородини, малини, шипшина 
та багато інших на свій смак. Трави не 
трамбуються, а засипаються і знаходять-
ся під власною вагою. У теплій воді (не 
більше 35°С) розвести 5 столових ложок 
меду, додати 50 мл (півсклянки) Емочок 
і залити в банку з травами. На горлечко 
надіти гумову рукавичку й поставити в 
тепле місце на 5-7 днів. Після процідити 
й пити охолодженим.

Всім бажаю здоров'я і гарного весня-
ного настрою.

Олександр Срібний
Клуб ОЗ, смт. Попільня

Цілющі властивості весняних трав
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в од а  –  о с н о в а  ж и т т я

Разом Ми - Сила!

Хтось бачить у протестах проти видо-
бутку сланцевого газу «руку» опозиції, 
хтось стверджує, що це все витівки 
«Газпрому», хтось упевнений, що видо-
буток сланцевого газу не такиий вже й 
небезпечний, але більшість людей ніко-
ли не чули, що є така проблема.

Так що ж це таке? Що таке сланцевий 
газ і як його видобувають? Давайте спро-
буємо дізнатися з самого початку.

Уявіть собі діру в землі завглибшки 4 
км – це центральна свердловина. Від неї, 
як лапи величезної комахи, простяга-
ються 6 (буває й більше) свердловин, що 
буряться вже паралельно землі. Довжи-
на цих «лап» може бути 10 км кожна. Піс-
ля цього в свердловину під величезним 
тиском подається вода, змішана з хіміч-
ним коктейлем, до складу якого входить 
майже 600 (!) хімічних елементів. Це ро-
биться для того, щоб розірвати пласт і 
вивільнити газ, який починає піднімати-
ся по свердловині. Такий спосіб назива-
ють гідророзривом пласта, або скороче-
но ГРП. У всьому світі цей спосіб більше 
відомий як Fracking (фрекінг). Воду, точ-
ніше весь цей коктейль, після ГРП вика-
чують. На одній ось такій свердловині 
виробляють близько 18 ГРП.

Т е п е р  в и 
знаєте, ЯК до-
бувають слан-
ц е в и й  г а з . 
Саме час допо-
внити картину 
й відповісти на 
ті питання, які 
неодмінно мо-
жуть виникну-
ти у того, хто 
дочитав до цьо-
го місця: по-
перше, вода. 
Д л я  о д н о г о 
ГРП викорис-
товується від 5 
до 20 тис. тонн 

води. Щоб вам стало 
зрозуміло, що таке 20 
тис. тонн води, – це ста-
вок завглибшки 5 ме-
трів, довжина і ширина 
якого 2 км. Для початку 
спробуйте уявити такий 
ставок, а потім уявіть, 
що він заповнений ріди-
ною, яку в принципі не-
можливо очистити, та 
до того ж змішану з ра-
діоактивними елемен-
тами. Адже 4 км – це 
глибина залягання та-
ких речовин, як радон, 
радій, стронцій. Мно-

жимо це на 18 гідророзривів і отримуємо 
від 90 до 360 тис. тонн отруєної води. Всю 
цю відпрацьовану рідину, швидше за 
все, будуть зливати прямо на землю, 
адже компанії «Shell», а саме вона займа-
ється розробкою сланцевого газу в Укра-
їні, абсолютно наплювати на нас з вами.

Але найстрашніше – це те, що відбува-
ється в землі. Якось мене життя звело з 
дуже цікавою людиною, гідрогеологом. 
Він дивним чином за допомогою нехи-
трих пристроїв міг визначати горизонти 

залягання води, причому з неймовірною 
точністю. Так ось в одній з наших бесід 
він сказав, що знаходити воду в землі й 
визначати місце її залягання простіше, 
ніж будь-яку іншу рідину, тому що вода 
завжди буде стікати вниз, якщо в землі є 
розломи або тріщини. І зрештою, буде 
збиратися в такому місці, де вона, образ-
но кажучи, не зможе нікуди «втекти»! 
Упевнений, що ні для кого це не відкрит-
тя, але це важливо для розуміння проце-
сів в землі. Адже проводячи гідророзри-
ви на глибині 4 км, цей отруйний кок-
тейль буде неодмінно змішуватися зі всі-
ма горизонтами води! Більш того, газ, що 
вивільнився, буде підніматися вгору й 
отруювати воду. Саме це і відбувається 
в США. У людей, які знаходяться в зоні 
видобутку сланцевого газу, вода отруєна 
до такої міри, що такою водою не можна 
навіть прати і мити посуд. Більше того, 

вода насичена газом так, що вона навіть 
горить! Все це ви можете й повинні поба-
чити в документальному фільмі Д.Фокса 
«Газленд».

У Франції, Болгарії, Польщі так само, 
як і у нас, намагалися видобувати слан-
цевий газ. Але народ вигнав псевдодо-
брозичливців, які намагалися розпові-
сти людям про енергетичну незалеж-
ність. Дізнавшись про екологічні наслід-
ки, згортають програми з видобутку 
сланцевого газу в Німеччині та Велико-
британії, а остання навіть офіційно ви-
знала рідину після ГРП рідкими радіоак-
тивними стоками!

Що ж нам робити? Тепер, знаючи, що 
таке видобуток сланцевого газу, наше з 
вами завдання – розповісти про цю про-
блему всім нашим друзям і знайомим. 
Тому що газети і телебачення, за рідкіс-
ним винятком, мовчать про те, що 17 бе-
резня у 18 містах України пройшли мі-
тинги протесту, що 30 березня акція по-
вторилася. Що на мітинги в невеликому 
містечку Слов'янську, неподалік від яко-
го вже йдуть гідророзриви і люди вже на 
собі відчули всі «принади» видобутку 
сланців, збирається по декілька тисяч 
чоловік. Навряд чи Ви почуєте, що весь 
свідомий світ, всі екологічні організації 
категорично протестують проти видо-
бутку сланцевого газу не тільки в своїх 
країнах, але і по всій Землі. Ми повинні 
розповідати про це, бо темрява найбіль-
ше боїться світла. Висвітлювати пробле-
му всіма можливими способами – це 
наша перша задача. Далі нам обов'язково 
потрібно підтримувати акції протесту, 
не можна перекладати відповідальність 
на тих, кому потрібно «більше за всіх». 
Не можна жити за принципом «моя хата 
скраю», тому що горіти першими по-
чнуть саме ці хати! Чим більше нас буде, 
тим швидше ми виженемо окупантів з 
нашої Рідної Землі!

Ну й найголовніше, що необхідно три-
мати в голові кожному: сланцевий газ 
теоретично може видобуватися в будь-
якому місці!!! Тому якщо сьогодні ми не 
допоможемо нашим співгромадянами, 
нашим братам і сестрам в Донецькій і 
Харківській областях, то завтра загарб-
ники можуть поставити свої знаряддя 
смерті біля наших будинків.

Разом Ми – Сила! Ми – Народ України, 
давайте згадаємо про це і нагадаємо про 
це тим, хто цьому самого Народу пови-
нен служити!

Олександр  Кобенко
Клуб ОЗ, м. Джанкой , АР Крим

Родове Поселення «Лучистое»
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Допомогти природі може кожен   
    вже сьогодні!

с ус п і л ь с т в о

А саме запобігти забрудненню грунту 
і води від важких металів: ртуті, кадмію, 
свинцю, олова, нікелю, магнію, цинку й 
інших хімічних елементів і сполук.

Все це містить звичайна батарейка.
Коли вона потрапляє на звалище, під 

дією атмосферних явищ захисний корпус 
розкладається. Отруйні речовини прони-
кають у грунт, підземні води та водосхо-
вища. Цю воду ми п'ємо, не думаючи, що 
шкідливі хімічні сполуки (з вашої ж ба-
тарейки, викинутої місяць тому в сміттє-
провід) при кип'ятінні не зникають, не 
знищуються – вони ж не мікроби. Одна 
викинута пальчикова батарейка забруд-
нює близько 20 кв. м землі й розкладаєть-
ся понад 10 років.

За рік у масштабах України потрапляє 
в атмосферу і грунтові води:

40 кг ртуті, 160 кг кадмію, 400 тонн ко-
льорових металів, 260 тонн марганцевих 
з'єднань, 250 тонн натрієвих хлоридів та 
інших хімічних сполук.

53,6 млн. мобільних телефонів у вико-
ристанні. 300 тис. ноутбуків і 300 млн. 
штук батарейок імпортуються щорічно 

в Україну, а це 4,5 тис. тонн батарейок і 
акумуляторів, які після відпрацювання 
стануть або небезпечними відходами, 
або, за умови переробки, джерелом цін-
них ресурсів, кольорових металів і хіміч-
них речовин .

В усьому цивілізованому світі відпра-
цьовані батарейки збирають й утилізу-
ють окремо від побутового сміття!

Що ж можна зробити?
Кожна свідома людина може в під'їзді 

свого будинку або на роботі поставити 
коробочку з написом «Прийом батарейок 
для утилізації».

Коли збереться достатня кількість (від 
5 кг), відіслати їх «Новою поштою» до 
Львова на завод «Аргентум», де з них ви-
лучають усі метали й використову-
ють їх у подальшому виробництві. 
Послуги «Нової пошти» оплачує 
одержувач, тобто завод.

Адресат: м. Львів, склад № 5, ДП 
«Аргентум», Когут Тарас Романович 
(оплата одержувачем).

Потім передзвонюєте за тел.: (067) 
673-93-01, сказавши номер накладної 
вашої посилки. Ось і все!

Допомогти планеті – це просто!
Завод «Аргентум» може переро-

бляти 1 тонну батарейок в день.

Питання утилізації батарейок – орга-
нізація збору й відправки матеріалу до 
місця переробки.

Марина Науменко
м. Київ

Рано-вранці розлючений батько за-
ходить до будинку й каже:

– Якийсь хрін нашу корову вкрав!
 Старший син:
 – Раз хрін, значить, маленького 

зросту.
 Середній:
 – Ну якщо маленького росту, зна-

чить, з Малиновки.
 Молодший:
 – Ну тоді це Вася.
 Пішли, набили Васі морду, а він від-

мовляється. Ще разок для профілактики 
його побили - все одно не брав. Взяли 
його – і до судді. Так і так, мовляв, гово-
рить батько:

 – Прокидаюся вранці, а корови не-
має, кажу синам, що якийсь хрін украв. 
Старший говорить: раз хрін, значить, 
маленького росту; середній: якщо ма-
ленького росту, значить, з Малиновки, 
а молодший: значить, Вася. Набили 
морду – не віддає ...

 Суддя:
 – Так, мужики, логіка у вас, звичай-

но, залізна, але це не докази. Ось що, 
наприклад, у мене в цій коробочці?

 Батько:
 – Коробочка квадратна.
 Старший:
 – Значить, у ній щось кругле.
 Середній:
 – Раз кругле, значить, помаранчеве.
 Молодший:
 – Значить, апельсин.
 Суддя повільно заглядає в коробоч-

ку і каже:
 – Так, Вася, корову доведеться від-

дати ...

ГуморФільми рекомендовані до пререгляду

Семінар Б.А.Бублика «Огородная пермакультура»  
2 год. 41 хв.

Автор понад десяти книг з органічного землеробства, 
Борис Бублик розповідає про те, як зробити город зручні-
шим, простішим і одночасно з цим родючішим. Слушні 
поради, ідеї та спостереження будуть корисними для об-
лаштування природного городу. Як зробити сівалку з про-
стої пляшки, глиняні гранули за методом Фукуока, чим 
вигідний суцільний посів замість рядового і багато іншо-

го. «Ми не вирощуємо редиску, картоплю, томати окремо від усього... А ростимо весь 
город: і картоплю, і редиску, і томати, і жучків, і черв'ячків, і мурашок... і кропивку, і 
все, що живе навколо... Саме ставлення багато що змінює... »

«Реалії життя фермера Джона»   1год. 22хв.

Неймовірна документальна історія про одного амери-
канського фермера, селянина з Іллінойсу. Його діди спо-
конвіку господарювали на цій фермі, але, чи залишиться 
Джон Петерсон працювати на землі? Гарний приклад ви-
ходу з кризи для невеликих фермерів. Джон зумів-таки 
створити прибуткову органічну ферму Angelic Organics, 
яка підтримується місцевою спільнотою та відтепер має 
величезні перспективи... «Для мене, землеробство – це по-

езія, драма. Джерело безконечної чарівності» – фермер Джон Петерсон.
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Работы в саду по лунному 
ка лендарю

Ты знаешь, так хочется жить,
Наслаждаться восходом 
багряным.
Жить, чтобы просто любить
Всех, кто живет с тобой рядом.
  
Ты знаешь, так хочется жить,
Просыпаться с тобой на рассвете.
Взять и кофе сварить,
Пока ещё спят все на свете.
  
Ты знаешь, так хочется жить,
Как не напишут в газете.
Взять и всё раздарить,
Жить, чтобы помнили дети.
  
Ты знаешь, так хочется жить
В миг, когда тебя задавило.
Встать и всем объявить:
«Я вернусь, даже если прибило!»
  
Ты знаешь, так хочется жить
В ту минуту, что роковая.
Всё плохое забыть, всех простить,
Лишь в прощенье – спасенье, я 
знаю.
  
Ты знаешь, так хочется жить
В зимнем саду спящей вишней,
Чтоб по весне расцвести
Деревом для новой жизни..

группа Рождество

Координати Клубу ОЗ 
у Вашему регіоні

Ты знаешь, 
так хочется жить...

Авдіївка  (050) 806-04-13
Алчевськ  (066) 915-22-19
Артемівськ (066)233-04-38
Бар     (098) 27-84-276
Балаклава (050)160-83-90
Балаклея  (050) 867-73-80
Бахчисарай (066) 908-47-74
Біла Церква   (04563) 3-24-51
Б.-Дністровський  (093)703-23-13
Білопілля  (066) 328-09-72
Бердичів    (067) 410-01-23
Березань  (068) 125-13-30
Богуслав   (093) 521-00-43
Бориспіль (067)443-39-56
Бородянка (067) 924-84-59
Боярка  (067) 378-07-49
Бровари   (04594) 3-45-32
Броди  (063)880-29-83
Брянка  (095) 822-19-42
Васильків  (067) 583-78-43
Вінниця  (067) 877-42-65
Вишгород (098) 855-93-33
Глибока  (066) 008-90-97
Гола Пристань  (050) 277-50-67
Горлівка  (050) 837-18-14
Гостомель (067) 500-95-82
Джанкой  (095)512-85-07
Дніпродзержинськ (095) 397-13-52
Дніпропетровськ  (098) 757-05-63
Дніпропетровськ  (067) 176-88-71
Донецьк  (050) 216-22-24
Димер  (063) 278-83-74
Єнакієве  (050) 603-85-38
Житомир  (067) 711-12-44
Запоріжжя (050) 801-59-18
Звенигородка (093) 801-77-77
Золотоноша (068) 393-16-28
Івано-Франківськ  (0342) 75-04-15
Ільїнці  (096) 431-92-09
Ірпінь  (067) 549-54-16
Кагарлик  (095) 123-18-66
Козятин     (063) 141-22-74

Калуш    (098) 796-38-95
Кам’янка   (067) 926-65-91
К.-Каширський (096) 984-13-84
Канів  (096) 441-04-53
Київ  (044) 331-27-55
Київ  (044) 221-70-94
Київ  (044) 228-01-25
Київ  (044) 353-65-68
Київ  (067) 914-54-71
Кіровоград  (0522) 27-19-01
Конотоп   (067) 266-51-24
Константинівка (050) 904-66-12
Косів  (067) 491-08-60
Котовськ   (04862)2-36-37
Краматорськ (095) 252-67-77
Красний Лиман  (099) 963-52-82
Красний Луч  (050) 611-72-70
Кремінна   (050) 027-56-74
Кривий Ріг   (097) 767-05-67
Літин   (097) 361-37-97
Лубни   (066) 269-62-71
Луганськ   (095) 455-19-81 
Луганськ   (050) 713-26-65
Луганськ   (050) 563-57-26
Лутугине  (050) 713-26-65
Луцьк   (066) 132-57-85
Львів  (067) 750-11-40
Макарів  (096) 398-78-44
Макіївка  (050) 760-17-71
Малин   (098) 46-32-079
Маріуполь  (095) 552-52-58
Мелітополь (0619) 42-96-41
Миколаїв   (0512) 72-16-85
Миронівка (067) 365-3764
Ніжин  (068) 376-97-97
Нікополь   (066) 570-94-92
Нова Каховка  (066) 437-05-06
Нововолинськ  (067) 913-44-19
Обухів   (096) 770-53-00
Одеса     (048) 702-33-89
Орджонікідзе (096) 973-62-48
Охтирка   (095) 618-72-87

П.-Хмельницький  (095) 333-00-08
Павлоград (050) 100-52-53
Перегінське (050) 678-97-07
Полтава   (0532) 69-27-64
Попільня  (096) 299-29-17
Прилуки   (099) 421-79-99
Роздольне  (067) 389-25-98
Ржищів  (095) 123-18-66
Ровеньки  (050) 806-34-23
Рівне  (096) 221-59-65
Рогатин   (067) 979-50-83
Свердловськ    (099) 742-20-00
Севастополь  (066) 556-76-46
Сєверодонецьк  (050) 291-39-02
Середино-Буда  (066) 555-38-35
Сімферополь   (095) 350-76-33
Сімферополь   (099) 231-10-35
Старобільск (066) 965-04-47
Скадовськ (066) 373-90-15
Слов’янськ  (095) 851-63-44
Слов’янськ  (050) 252-82-07
Старобільськ  (066) 965-04-74
Суми   (066) 686-48-74
Тернопіль  (096) 813-40-11
Тетіїв      (067) 392-62-38
Тлумач  (050) 372-32-86
Тульчин   (067) 390-25-58
Умань   (067) 235-36-20
Фастів  (099) 605-12-70
Феодосія      (050) 936-03-87
Харків   (095) 772-74-78
Харків   (067) 665-61-62
Херсон   (0552) 44-41-81
Хмельницький (0382) 70-87-20
Черкаси   (067) 369-73-02
Чернігів    (093) 850-72-71
Чернівці    (095) 653-22-46
Чоповичи (096) 327-42-27
Шостка   (050) 307-15-05
Енергодар  (050) 904-57-76
Ямниця  (096) 531-43-03
Ясинувата (050) 837-31-40

Координати Клубу Органічного Землеробства


