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Расскажи что ты ви-
дишь в открытом окне? 
- Я вижу цветущий сад.
Я об этом мечтал так 
хотелось мне, 
Я решился и этому рад. 
Шаг за шагом мой Путь дарит Радость 
мне, 
Той с кем сердце в согласьи живёт, 
С нею вместе мы на Яву и во Сне, 
Дням Волшебным потерян счёт. 

Чем ты дышишь скажи? – Этот воздух 
чист 
С хвои запахом и листвы, 
Ароматами трав и цветущих садов, 
Мы с тобою в объятьях Весны. 
Создаём Колыбель для своих детей 
И для Рода гнездо творим, 
Верим в Мудрую Силу Влюблённых Людей 
И Извечным Огнём горим. 

Что ты слышишь? – Я слышу пение птиц, 
Ветра шелест в зелёной листве. 
Я влюблён в этот Мир полный радостных лиц, 
Поклоняюсь Цветам и Траве. 
А в Любимой глазах отраженье Мечты, 
О Любви моё сердце поёт... 
Если радостен Путь, если мысли чисты 
Скоро в Небе прибавится Звёзд. 

Что в Душе твоей? – Там Тишина и Покой, 
Вдохновение там живёт. 
Сотворяет и любит в Ладу с собой, 
Вдохновлённый Души Полёт. 
И если ты строишь, то будет Дом, 
Коль сажаешь – вырастет Сад. 
Совершенен Мир, Люди счастливы в нём, 
Каждый свят и Душой богат.

Микита Цеханович
поселення «Звенящие Ручьи»,  Білорусь

расскажи

(Докладніше на стор. 10.)

Академія родових Помість – щасливе життя на 
своїй землі

15 грудня семінар Анатолія Орлова (м. Брест, Білорусь) 
– «Планування ландшафту: як виростити райський сад у 

нашому кліматі».
Анатолій Орлов  

– завкафедрою ланд-
шафтного дизайну 
Брестського держав-
ного технічного уні-
верситету, худож-
ник, дендролог, зі-
брав колекцію з 5 ти-

сяч видів дерев і кущів, які можуть рос-
ти в нашому кліматі, заклав два бота-
нічних сади – під Санкт-Петербургом і 
Володимиром. Провів десятки семіна-
рів для творців Родових помість.

У програмі семінару:
– Планування Родового помістя, 

освоєння цілини.
– Городництво. Як відразу почати 

харчуватися зі своєї землі в Родовому 

помісті.
– Рослини та спільноти рослин, при-

датні для місцевих умов з урахуванням 
мікрокліматичних поліпшень. Що по-
трібно рослинам для їхньої самодос-
татності.

– Біоконструювання. Створення пло-
дового лісу або лісосаду.

– Живий будинок. Саджання живо-
плоту та живих кімнат у помісті.

– Розсадникознавство.
Дуже важливо взяти участь у цьому 

семінарі тим, хто твердо вирішив ство-
рювати своє Родове помістя. На семіна-
рі буде можливість придбати насіння 
та саджанці рідкісних рослин, що рос-
туть у нашому кліматі.

Тривалість семінару: 8 годин.

У листопаді 2013 року в Києві роз-
почала роботу Академія Родових По-
мість – освітня та проектно-дослідна 
структура. Вона призначена для 
того, щоб кожна людина, яка хоче 
жити на своїй землі в гармонії з при-
родою та вдосконалювати середови-
ще проживання, могла дістати допо-
могу та підтримку у вирішенні своїх 
нагальних й актуальних питань.

Передумови створення
Сьогодні з'являється все більше лю-

дей, які хочуть змінити звичний місь-
кий спосіб життя й переїхати жити за 

місто, у своєму будинку на своїй землі. 
Це чудове прагнення часто не може 
бути реалізоване: багато хто з городян, 
що спробували виїхати на постійне міс-
це проживання до села, повертається до 
міста.

Чому так відбувається? З одного 
боку, це відсутність знань про те, як 
розумно облаштувати ділянку, сплану-
вати гарний ландшафт, виростити до-
брий урожай своїх органічних овочів, 
фруктів та ягід і, зрештою, як вирішити 
повсякденні побутові питання, якими в 
місті займається комунальне господар-
ство (опалення, вода, каналізація, ути-
лізація сміття та ін.).

Друга серйозна причина – це слабка 
інфраструктура, а часто взагалі її від-
сутність у сільській місцевості (немає 
поруч школи, клубу, медпункту й т. д.). 
Самостійно, одній родині вирішити цю 
проблему досить складно. І молодим 
людям, особливо з маленькими дітьми, 
доводиться не жити, а виживати.

Важливим є фінансове питання. Ба-
гато хто в селі не може знайти роботу, 
щоб забезпечити достатній дохід для 
своєї родини. У людей відсутнє розумін-
ня того, як створити свою справу, хоча 

на своїй землі є чимало можливостей 
отримання доходу. І взагалі, з появою 
Інтернету вирішення цього питання на-
багато спростилося.

І нарешті, це відсутність сусідів-од-
нодумців, людей з близькими цінностя-
ми та світоглядом.

Дивно, але це факт – образ поселення 
Родових помість, повіданий Анастасі-
єю, дає глобальне вирішення цих пи-
тань. Успішний досвід перших поселен-
ців показує життєздатність цього обра-
зу.

Так, на першому семінарі Академії 
Родових Помість 23-24 листопада 2013 
року в поселенні «Долина Джерел» його 
учасники могли бачити, що люди обла-
штовують помістя, будують взаємини, 
колективно вирішують загальні питан-
ня та створюють інфраструктуру посе-
лення – є свій спільний будинок, школа. 
Хоча у них ще вистачає проблем, проте 
можна впевнено стверджувати – на на-
ших очах з'являється новий прекрасний 
світ, тут народжуються діти, людський 
рід знову пускає коріння в землю.

Петро Трофименко
Академія Родових Помість, м. Київ

найближчі заходи Академії родових Помість
Одним із напрямків Академії є освіта. 
На цей момент головним в Академії 

РП є базовий двомісячний курс «Ство-
рення Родового помістя», який розпо-
чнеться 18 січня 2014 року. Заняття від-
буватимуться щосуботи. За результата-
ми курсу кожен учасник малює свій про-
ект Родового помістя та захищає його 
перед усіма учасниками.

Щоб бути в курсі подій Академії, ди-
віться новини ВКонтакте vk.com/
academy_rp. Також докладну інформа-
цію про Академію можна дізнатися за 
тел.: 066-403-1396, 067-117-7378.

Для тих, хто з якихось причин не змо-
же взяти участь у заходах Академії, буде 
можливість дистанційної освіти — віде-
озаписи семінарів, відеоуроки та інфо-
курси.

Докладні програми всіх заходів Ака-
демії Родових Помість також запитуйте 
у Клубі Органічного Землеробства в Ки-
єві — (044) 331-2755.

18-20 грудня курс Євгенія Пригаровського (м. Чер-
нігів) — «Інтенсивне органічне садівництво, виногра-

дарство та овочівництво».
Курс включає в 

себе три одноденних 
семінари, в кожному з 
яких можна брати 
участь окремо:

1. Школа інтенсив-
ного органічного зем-
леробства — 18 груд-
ня.

2. Школа органіч-
ного садівництва — 19 грудня.

3. Школа органічного виноградарства 
— 20 грудня. 

Результат участі в семінарі: ви змо-
жете гарантовано отримувати урожай 
своїх продуктів (у саду, винограднику та 
на городі) — як для себе, так і для отри-
мання додаткового доходу від продажу 
органічних продуктів.

Семінар буде корисним для фермерів, 
які хочуть вирощувати врожаї за орга-
нічними технологіями.

Школа інтенсивного органічного 
землеробства (овочівництва) — 18 
грудня (6 годин).

– Поняття інтенсивного землеробства. 
Деякі відмінності його від природовідпо-
відного. Основні умови інтенсивних ор-
ганічних технологій.

– Мульча, компост, інтенсивна сиде-
рація. Поліпшення структури ґрунту.

– Біопрепарати для захисту рослин. 
Фактори, що впливають на здоров'я рос-
лин.

– Агротехніка інтенсивного органіч-
ного землеробства. Полив. Підживлення. 
Позакореневі обробки. Нормування рос-
лин урожаєм.

Школа органічного садівництва — 
19 грудня (6 годин).

– Поняття про інтенсивний органіч-

ний сад. Як правильно вибрати саджа-
нець. Види низькорослих підщеп.

– Передпосадкова підготовка саджан-
ця. Саджання молодого дерева та догляд 
за ним. Перший рік.

— Робота з біопрепаратами для захис-
ту рослин та біостимуляторами росту в 
органічному саду.

— Основи органічної агротехніки.
– Формування крони. Види обрізу-

вань.
– Види щеплень плодових. Як підготу-

вати дерево до зими.
Школа органічного виноградар-

ства — 20 грудня (6 годин).
– Що потрібно знати про посадковий 

матеріал. Саджання однорічного са-
джанця та догляд за ним.

– Догляд за молодим виноградником.
– Догляд за виноградником, що плодо-

носить. Сезонні зелені операції. Піджив-
лення.

– Використання біопрепаратів для за-
хисту органічного виноградника.

– Обрізування та формування вино-
градника, що плодоносить.

– Підготовка виноградного куща до 
зими.

Євген Пригаровський — виногра-
дар-аматор, садівник. Органічним зем-
леробством займається понад 10 років, з 
них 7 — органічним виноградарством. 
На цей момент успішно культивує біль-
ше 120 сортів та гібридних форм виногра-
ду за органічною технологією. Автор 
двох книг «Органічне виноградарство 
1-2». Починаючи з 2010 року, успішно про-
водить заняття в Школі органічного ви-
ноградарства, які відвідали понад 200 
членів Клубу ОЗ.

24-27 грудня поглиблений курс Тараса Палатного (м. 
Буча) — «народна архітектура — розумне будівництво: 

швидко, легко, економічно, комфортно».
Побудувати буди-

нок, в якому є все 
для життя, при цьо-
му вписатися в тер-
міни і бюджет, на 
перший погляд зда-
є т ь с я  л е г к о .  Н а 
практиці — зворот-
не. Довгобуд, недо-

буд, втрата грошей і часу, конфлікти 
в сім'ї – це те, з чим стикаються 95% 
людей! І навіть коли нарешті побудо-
ваний «будинок мрії», виявляється, 
що будинок дуже великий, або не-
зручний, або чогось в нім не вистачає 

і так далі. 
Для того, щоб вам вистачило гро-

шей і натхнення для будівництва, 
важливо заздалегідь розібратися в 
основних і необхідних етапах будів-
ництва, розглянути помилки забудов-
ників і прийняти оптимальні рішен-
ня.   Зробити хороший будинок до-
ступним для звичайної людини – го-
ловна ідея нашого проекту.

 Тарас Палатний — викладач Ака-
демії Родових Помість, будівельник-
проектувальник, екотехнолог і влас-
ник свого саманного будинку.

21-23 грудня семінар гусмана Мінлєбаєва (Татарстан) — «Влас-
ний ліс: і собі, і людям».



4    до Землі з любов'ю!  грудень 2013 до Землі з любов'ю!  грудень 2013    5

п р о  к л у б  о з п р и р од н Е  з Е м л Е р о б с т в о

здоровий урожай — це свято дачників та землі-
Матінки!

Щосереди протягом усього року члени 
Клубу Органічного Землеробства в Ясину-
ватій зустрічаються ось уже кілька років 
поспіль. Клуб радо приймає всіх, хто про-
голошує добре і світле. В основному це 
люди похилого віку, але є й молоді. Серед 
наших одноклубників-однодумців багато 
молодих чоловіків: Сергій Гришин — ви-
ноградар-овочівник, Геннадій Прокопчук 
— виноградар-садовод, Сергій Філімонов 
— майстер з вирощування екзотів та хвой-
ників, з дизайну садових ділянок, він же 
— бджоляр, 
Костянтин 
Трофимов — 
органічний 
умілець-зем-
лероб на сво-
їй присадиб-
ній ділянці 
та багато ін-
ших хлопців. 
Їхні імена я 
н а з и в а ю  з 
особливим 
захопленням і радістю, хай ростуть ряди 
таких добрих землеробів та активних лек-
торів на наших семінарах.

Цього разу всі ми прийшли з підсумка-
ми сезону: кожен приніс з любов'ю виро-
щене. На урожайному столі було все, чого 
душа бажає, незважаючи на листопад за 
вікном: свіжі зелененькі огірочки, різних 
сортів помідори, морква, ріпа, буряк, се-
лера, виноград, варення з абрикосів, хліб 
бездріжджовий, яйця перепелині, редька 
маргеланська, яблука, груші, мед.

Почалося свято врожаю з низького по-
клону Матінці-Землі. Вдячні ми їй за те, 
що вона нас у нинішньому сезоні так слав-
но нагодувала й ранковою росою напоїла. 
Ми ті, які майже два десятиліття тому по-
вірили, що Земля — жива істота, і стави-
тися до неї почали як до живого Божого 
Створіння. Можна сказати, що думати, 
працювати й відпочивати ми почали по-
новому, вибравши собі здоровий спосіб 
життя.

Помітила я, як радіють члени Клубу 
новачкам, як поспішають поділитися з 

ними своїм досві-
дом та корисною ін-
формацією. Так ста-
лося й нашого свят-
кового дня. Ганна 
Максимівна Гав-
лонська стала чер-
говим і бажаним 
членом Клубу ОЗ. 
Вона майстриня з 
вишивки картин на 
різні теми.

Яким смачним 
виноградом найно-

віших сортів від душі пригощав усіх при-
сутніх Геннадій Прокопчук, яка солодка 
морква виросла у Валентини Фараонової, 
яке прекрасне абрикосове варення Таїсії 
Добровольської, який аромат у яблучок 
Людмили Налєсної! Красувалися на столі 
ріпа жовта й колосся житниці в снопі Ва-
лентини Шляхової, а які корисні органіч-
ні перепелині яйця Тамари Турчинко!

Плавно почалася невимушена бесіда, в 
якій усі до одного дачника-городника 

вели свою розповідь про під-
сумки садівничого сезону. 
Зокрема, Сергій Філімонов 
представив кілька сортів са-
джанців винограду, охарак-
теризувавши кожен з них. 
Корисна та цікава була ін-
формація Людмили Рома-
ненко. Вона дачниця з бага-
торічним досвідом. Крім 
фруктів, ягід, зелені та ово-
чів захоплюється рідкісни-
ми культурами, такими як 
стевія, трихозанта, сорис, 

які вона подарувала Клубу ОЗ з насінням.
Побажала вирощувати екзоти кожно-

му, це доповнить різноманітність усіх на-
явних культур на дачах і городах. Має ра-
цію Людмила Петрівна: чим більше рос-
лин на наших ділянках виростає, тим кра-
ще для Землі, для Людини і для самих рос-
лин.

Всіма шанований Микола Власович 
Куцак пригощав нас хлібцем, сам випікає 
вже протягом 15 років для себе, а тепер і 
для всіх бажаючих на замовлення. Хліб 
домашній, живий, бездріжджовий, на про-
рощених зернах — це не порівнянний з 
жодним хлібом смак і аромат, зберігаєть-
ся цілий місяць, і сухарі з нього пречудо-
ві.

Любов Дорофієнко з Людмилою Налєс-
ною демонстрували вироби свого рукоділ-
ля: підковдри та ковдри ручної роботи на 
овчині, в'язані скатертини, пончо, шалі, 
шкарпетки, серветки та інші вироби з вов-
няних і бавовняних ниток. Все здорове 
для здоров'я людей.

Свято здорового врожаю з задушевним 

чаюванням пройшло прекрасно та на при-
ємній хвилі. Ми всією душею і серцем 
прагнемо робити добрі справи, щоб світ 
навколо нас став кращим, щоб було добре 
собі, рідним і близьким, а також нашим 
улюбленим сусідам по дачі, городу, саду.

Клуб ОЗ — це унікальна можливість 
зустрічатися й дружити з однодумця-
ми. Досвідчені органічні землероби та но-
вачки в землеробстві можуть тут ставити 
запитання й отримувати відповіді, діли-
тися маленькими досягненнями та розі-
братися в невдачах. У нас можна перегля-
дати фотографії, читати статті й замітки, 
отримувати необхідну консультацію, слу-
хати лекції, брати напрокат фільми DVD. 
І все це на безоплатній основі. Адже мета 
Клубу — поширення органічного (на-
турального, природного) землеробства 
та здорового способу життя.

На сьогодні ми маємо екологічно чисті 
продукти не тільки для своєї родини , а й 
для обміну між собою та всіма бажаючи-
ми. Це відбувається на кожному занятті 
щосереди в Клубі. Нашим добрим намі-
ром є дуже важливий захід: навчити сво-
їх сусідів агротехніці природного зем-
леробства. Якщо ви, шановні сусіди, зро-
зумієте, що Земелька всіх годує, що вона 
жива, що вона теж їсти хоче, ви нагодуєте 
її. Як її нагодувати? Повернути їй рослин-
ні залишки з зібраного врожаю: листя, сте-
бла, бур'яни, солому, відходи з кухонного 
столу. Це і є органіка, це і є її їжа. Живля-
чи цим, ми зробимо землю родючою. У 
природі все урівноважене: треба не 
тільки від неї брати, але й щоразу їй 
віддавати. Наш напрацьований досвід 
органічного землеробства — досвід, який 
відновлює і землю, і добре ставлення лю-
дини до Земельки.

Валентина Шляхова 
 організатор Клубу ОЗ

м. Ясинувата, Донецька обл.
тел.: 050-837-31-40

Мій досвід підзимової сівби
Спостереження останніх двох років 

говорять про те, що підзимову сівбу на-
сінням дуже складно робити зараз. 
Чому? Тому що насіння хоч і добре про-
йде стратифікацію, але ми не знаємо, 
яка буде зима і який буде сніговий по-
крив. Останні два роки випадала така 
велика кількість снігу, що не зійшло те, 
що ми сіяли під зиму. Річ у тому, що під 
снігом земля не замерзла, сіянцям те-
пленько, вони підіймають «голівку», а 
підняти таку масу снігу вони не в змозі.

І якщо раніше у мене помідори сходи-
ли навіть самі по собі (самосійки), то 
минулого року я не знайшла такої їх 
кількості. Вони зійшли, але дуже пізно, 
навіть пізніше за ті, які я пересівала. 
Пересівала я про всяк випадок по 
мерзло-талій землі (у лютневі 
вікна): здогадалася, що насіння 
може не зійти через таку кіль-
кість снігу. І результат був наба-
гато краще, ніж передзимовий 
посів.

Якщо буде можливість (поки 
ще не замерз ґрунт) бажано пої-
хати на ділянку, добре продума-
ти, що і де ви будете саджати 
(або сіяти), і підготувати землю. 
Що означає підготувати землю? Ми 
бачимо, що зараз випадає велика кіль-
кість опадів. А опади кислі, тому, по-
перше, нам ґрунт потрібно розкислюва-
ти; по-друге, через таку велику кіль-
кість опадів вимиваються мікроелемен-
ти з нашого ґрунту (особливо якщо він 
піщаний), і потрібно поповнювати те, 
що йде у нижчі шари. Для цих цілей по-
трібно зробити канавки, їх удобрити та 
розкислити. Дуже добре працює розкис-
лювачем доломітове борошно.

У мене ось, наприклад, глинистий 
ґрунт. Він повинен бути ближче до луж-
ного, але на тих ділянках, де я виміряла 
кислотність, виявилося, що ґрунт під-
кислений. Тому я стала вносити у свої 
канавки доломітове борошно або яєч-
ний порошок (він ще дає залишки біл-
ка, багато мікроелементів, кальцій). 
Можна внести золу, в якій знаходиться 
до 70 мікроелементів за таблицею Мен-
делєєва. Золу в період саджання вноси-
ти не бажано. Тому що зола, це, вважай-
те, сіль, і вона вбирає в себе дуже багато 
вологи. Якщо вносити зараз, за зиму 
зола насититься вологою, поживні речо-
вини частково розчиняться, і будуть 
наші рослини легко їх засвоювати.

Коли розмітите канавки, напишіть 
бирочки. Я, наприклад, беру щільнень-
кий папірець, пишу, яку культуру буду 
сіяти чи садити в цьому місці, скотчем 

загортаю та прикріплюю до палички 
біля рядочка.

Щоб вам посіяти навесні насіння у 
ваші канавки, необхідно до морозів за-
готовити кілька мішків землі 
(оскільки ранньої весни на ділянці буде 
тільки бруд зі снігом, і нічим буде при-
крити посіви). 
Дуже добре, 
якщо є у вас 
компостна 
к у п а ,  у  н е ї 
консистенція 
хороша, пух-
ка.  Компост 
також буде й 
добрим під-
живленням. 

На зиму полий-
те компостну 
купу Фітоспо-
рином, він пра-
цює від -20ºС до 

+40ºС. Це єдиний біопрепарат, який діє 
при таких температурах. Якщо у вас не-
має компосту або торфу, ви можете пої-
хати в листяний ліс і десь у долинці, де 
більше листяний шар (і, відповідно, 
більше родючого ґрунту), набрати собі 
землю в мішки, потім додати туди 
ЕМочки та Фітоспорин. Вони переро-
блять все листя та інші залишки, і на-
весні ця земля буде як пух. Можна та-
кож взяти городню землю, додати в неї 
ЕМ-бокашики, поставити в погріб, і за 
зиму це буде теж відмінний ґрунт.

У лютому може й не бути теплих 
днів, і сніг може лежати довго. У такому 
випадку вам потрібно заздалегідь на 
місцях, де у вас заплановані посадки, 
просто по снігу посипати золу або по-
класти чорний спанбонд, щоб швидше 
сніг розтанув і ви могли б посіяти те, що 
ви намітили.

Зараз до морозів можна садити ци-
булю діаметром до 1 см. Чому? Тому що 
вона все одно у вас 
висохне до весни. 
Якщо ви посадите 
зараз цибулинку та 
вкриєте земелькою 
на 1,5-2 см, вона не 
піде в стрілку, і ви 
отримаєте середніх 
розмірів цибулю, 
яка буде добре збері-

гатися, не буде проростати та, найголо-
вніше, не буде гнити. Якщо садити ци-
булю діаметром 2-3 см, то вона піде в 
стрілку, а цибулинки не вийде.

По мерзло-талій землі (у лютому) 
можна сіяти практично всі холодостійкі 
культури, вони так само, як і при підзи-

мовій сівбі, встиг-
нуть пройти страти-
фікацію.

Отже, сіємо морк-
ву, тільки дуже мало 
— для літнього вико-
ристання, бо її треба 
в липні місяці вже 
викопувати (для збе-
рігання ми сіємо 
моркву в червні та 
викопуємо у вересні).

Також по мерзло-
талій землі можна сі-
яти шпинат, усі різ-
н о в и д и  с а л а т і в , 
кріп, пастернак, 

скорцонеру, редиску, пекінську ка-
пусту, петрушку, цибулю на зелень, 
чорнушку на сіянку, чорнушку на 
цибулинку. Чорнушку на сіянку сіємо 
густо, а чорнушку на цибулинку — дуже 
рідко. 

Можна ще посіяти по мерзло-талій 
землі цибулю-порей на розсаду. Для 
неї робляться канавки глибиною при-
близно 2 см. Але краще цибулю-порей на 
розсаду посіяти вдома в коробочки. На-
прикінці квітня розсаду (яку виростили 
вдома або на грядці) ви саджаєте в ка-
навки завглибшки 10-15 см, попередньо 
їх удобривши. Цибуля-порей росте вія-
лом, тому при садінні поверніть кожен 
паросточок так, щоб у майбутньому 
вони не заважали один одному. 

Цибуля-порей дуже цінна культура, і 
ви будете її вживати в їжу всю осінь, 
зиму (я викопувала з-під снігу торік, 
оскільки земля була не замерзлою) і на-
віть весну. Але навесні ви повинні спо-
стерігати за нею: ледь тільки з'явиться 
маленька стрілочка на якійсь цибулині 
(перевірте, листочок — він м'який, а 
стрілочка вже жорстка) — відразу вико-
пуйте всю, кладіть її в погріб і корис-
туйтеся нею до нової цибулі.

За матеріалами семінару 
Герти Анатоліївни Рихльовської

мікробіолога, активного члену Клубу 
ОЗ, м. Київ

Дорогие старики,
Убегайте от тоски, 
От болезней, ахов, вздохов,
От ворчаний и упрёков.
Приходите в Клуб ОЗ
С детками и внуками.
Тут каждое в беседе мнение
Драгоценно – без сомнения.
Вместе мненья собираем
И проблемы все решаем.
Здесь вы осознаете,
Что никто не сможет
На Земле счастливым быть,
Коль будет продолжать Земле вредить.
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п р и р од н Е  з Е м л Е р о б с т в о

еТАПИ рАдІСнОгО ШЛЯХу

Сезон закінчився! Вдалим він виявив-
ся для Вас або приніс більше втрат, ніж 
знахідок — людині все ж властиво з опти-
мізмом дивитися в майбутнє та долати 
труднощі, набираючись нового ДОСВІДУ! 
Для цього Природа і придумала Зиму — 
чудовий час для роздумів, роботи над по-
милками (краще, звичайно, над чужими!) 
і розроблення тактичних та навіть СТРА-
ТЕГІЧНИХ планів для отримання ВЕЛИ-
КИХ врожаїв МАЛИМИ зусиллями...

Я ось теж замислилася... Що ж у мене 
НЕ вийшло минулого сезону? Та ВСЕ ви-
йшло! Навіть те, що ми на нашому городі 
раніше не дуже-то й саджали: морквини 
всілякі, бурячки, редьки... Вийшли! Та як-
і-і! Просто як у казці: тягнемо-потягнемо, 
а витягнути не можемо! Але це так — ко-
рінці... А от що дійсно «Ах-х!» та «Ух ти!» 
— так це мої улюблені помідорчики, пер-
чики та баклажанчики! Заради них я го-
това знову й знову переживати це диво-
вижне відчуття ДИВА, коли спочатку на-
весні тримаєш у своїх долонях малюсінь-
кі насінинки та ворожиш, що ж із них ви-
росте, а потім влітку ті ж долоні підстав-
ляєш під великі та гарні плоди!..

Отже, все починається Взимку! Напев-
но, кожному справжньому городникові-
дачникові знайоме це трепетне почуття, 
коли із  за-
тишних ку-
точків вийма-
ються на світ 
Божий коро-
бочки з насін-
ням: торіш-
нім, подаро-
ваним, обмі-
няним, зібра-
ними зі СВО-
Ї Х  р о с л и н . 
Коли здійснюються набіги в насіннєві ма-
газини, а там від величезного та різнома-
нітного асортименту сортів і гібридів, но-
вих цікавих овочів і прянощів паморо-

читься голова, і немає можли-
вості зупинитися... Хочеться 
всього та побільше! І хоч мені 
не раз уже говорили, що ця по-
садкова лихоманка з часом у 
мене минеться, — нічого поді-
бного! Як і раніше, при виборі 
насіння не можу пройти повз 
рослини, дивовижної за фор-
мою, забарвленням, смакови-
ми якостями. Як і раніше, ви-
сипаю на стіл та перебираю 
безліч пакетиків і кульочків, 
вичитую інформацію в газетах 
і журналах, переглядаю горо-
дні інтернет-форуми та свої за-
писи. 

Все продовжується Навесні! 
Я не поспішаю та не починаю 
вирощувати розсаду в лютому. 

Якщо весна раптом видасться затяжною 
та похмурою (а такою вона і була цього 
року), «растюшкам» сумно буде сидіти 
так довго на підвіконнях, вони почнуть 
витягуватися, худнути та бліднути. Я ро-
блю посадки в березні, в кілька етапів. 
Сам процес замочування та сіяння у мене 
давно налагоджений. Колись, ще на сві-
танку своєї городницької «юності», я про-
читала статтю Олени Почтарьової про 
спосіб вирощування розсади в 
торф'яних таблетках (обов'язково «одяг-

нених» у сіточку!). Я відразу ж у нього по-
вірила, перевірила та на ньому зупинила-

ся. Він дуже зручний з усіх погля-
дів. По-перше, всю зиму більшість з 
нас їдять торти. Виявилося, що саме 
круглі пластикові кришки від тор-
тів (або тістечок) ідеально підхо-
дять для торф'яних таблеток. По-
друге, такі контейнери з розсадою 
компактні, займають зовсім небага-
то місця, й за ними зручно догляда-
ти. По-третє, весь процес сіяння від-
бувається без бруду, чисто та швид-
ко. По-четверте, жодного разу ще в 
мене на рослини в таблетках не на-

падала страшна «чорна ніжка» — та сама, 
яка частенько псує весь посадковий на-
стрій іншим любителям СВОЄЇ розсади. 
По-п'яте, висаджується така розсада на 

грядку легко та просто, без пошкодження 
коріння, і рослини, здається, на-
віть не встигають помітити, що 
вже поміняли місце свого прожи-
вання. По-шосте… А втім, Ви кра-
ще візьміть у Клубі ОЗ у Вашому 
регіоні фільм «Семена. Обработ-
ка, посев» і дізнаєтеся тоді ще й 
по-сьоме, і по-восьме, і по-
дев'яте... До речі! Запам'ятайте, 
що найголовніше — не дати та-
блеткам засохнути! І це, на мій 
погляд, єдиний їхній маленький 
недолік (хоча для 
багатьох це, на-
впаки, може вия-
витися великим 
ПЛЮСОМ — у сен-
сі виховання в собі 
почуття відпові-
дальності за тих, 
кого посадили!).

Ось за такою 
схемою — пакети-
ки, тортики, та-
блетки — я працю-
вала й ЦІЄЇ весни... І напрацювала —  од-
них помідорчиків 36 сортів посадила! І всі 
— один від одного красивіше та смачні-
ше! Щоб не заплутатися та не загубитити 
їх потім на грядках, я на кожну торф'яну 
таблетку (якраз на сіточку) наклеюю би-
рочку, а при саджанні в землю встромляю 
поруч пластиковий ножик, на якому фло-
мастером прописую назву сорту. Дуже 
зручно — завжди знаєш, як кого звуть, і 
не треба довго згадувати або бігти загля-
дати в зошит. «Привіт, «Чудо Землі»! А 
ти, я бачу, вже розовієш!» Або: «Анна Гер-
ман», щось ти сумна сьогодні — хто обра-
зив?» Ось так і СПІЛКУЄМОСЯ...

Так, а Весна триває! І розсаді час на 
рідні городні простори! Коли перевожу її 
на ділянку, таблетки ставлю в стаканчи-
ки — так розсада не травмується, а та-
блетки не пересихають, поки «растюшки» 
тиждень-два «загоряють» під яблунею... 
Я спробувала кілька способів саджання, 
але зупинилася на трьох. Вони всі хоро-
ші, однак на остаточний ви-
бір значною мірою може 
вплинути погода. Напри-
клад, МИНУЛОГО року 
мені ВДАЛОСЯ до моменту 
висаджування розсади ви-
ростити на потрібних гряд-
ках гірчицю та фацелію 
пристойних розмірів. Тому 
все було просто — в цих си-
дератах, у 2 рядки й у ша-
ховому порядку, плоско-
різом робилися досить 
глибокі лунки, і розсада, 
вже загартована на свіжому повітрі, 
займала в них горде вертикальне по-
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ложення. Так вони й росли разом (напри-
клад, помідорчики та гірчиця) якийсь 
час, необхідний для приживання розсади, 
яка відчувала себе в такому товаристві 

затишно й захи-
щено — від сон-
ця, вітру та не-
сподіваних замо-
розків.

Весна ж ЦЬО-
ГО року була та-
кою холодною, 
безсонячною та 
затяжною, що 
сидерати, кинуті 
в землю ще в 20-х 
числах березня, 
рішуче відмови-

лися сходити та, зачаївшись, теж че-
кали тепла. Тому, коли настала по-
садкова пора, деякі грядки виявилися 
незвично голими та порожніми. Тоді 
прийшло друге рішення — саджати 
та відразу мульчувати, тому що у 
травні несподівано й раптом почало-
ся спекотне літо. Взагалі, МУЛЬЧА 
— велика справа для городника! Не 
буду навіть втомлювати Вас загинан-
ням пальців на руках — Ви, мабуть, і 

самі в цьому не раз уже переконалися! 
Знаєте, я б на кожній дачній вулиці по-
ставила б по величезному білборду: «А 
ТИ ЗАМУЛЬЧУВАВ ГРЯДКУ?!». Ми 
мульчували всім — і скошеною травич-
кою (з наших широких стежок!), і залиш-
ками торішньої соломки, і лузгою насін-
ня (просто супер! До того ж – красиво!). А 
ще цієї весни у нас в стратегічних запасах 
виявилися ячмінні та вівсяні грядки – 
після серпневих посівів цих рослин у ми-
нулому році. Ячмінь та овес від снігу та 
зимових морозів самі собою полягли на 
землю, та ще так незвичайно – всі в один 

б і к ,  н а ч е 
якийсь Ве-
летень, на-
водячи по-
рядок, заче-
сав їх своїм 
велетен-
ським гре-
бінцем. І ми 
саджали 
розсаду про-
сто в цю го-

тову солом'яну мульчу. На та-
ких грядках, до речі, виріс 
цього року і гігантський бу-
р я к ,  і  ч у д о в а  к а п у с т а . 
Черв'ячкам, живності різній 
ґрунтовій ТАМ – рай і благо-
дать! А у нас на душі від розу-
міння цього – спокій та ра-
дість!..

Ось і Літо красне! О-о-ох, яке 
ж воно стало небезпечне! Від па-

лючої спеки скручуються та жовтіють 
листочки, без дощів у висушеному ґрунті 

вмирає коріння, а плоди запікаються , як 
у духовці. Щоб хоч трохи допомогти сво-
їм рослинам, ось уже другий сезон ми 
використовуємо зелену затіняючу сіт-
ку (40%). Для цього побудували стаціо-
нарну «халабуду» (заввишки під 
2 метри) над кількома грядками 
з особливо улюбленими та доро-
гими серцю сортами помідорчи-
ків, перчиків та синеньких та з 
травня по серпень притіняємо 
цю ділянку городу від немило-
сердно палючого сонця. Ось саме 
тут і знаходиться ЦАРСТВО ви-
сокорослих (індетермінантних) 
томатів, що вражають красою 
своїх потужних кущів і величез-
ною різноманітністю плодів. Ви-
кликають справжнє захоплен-
ня їхні стрункі ряди – кущі не 
завалюються на бік і не розповзають-
ся по грядці, як їхні низькорослі по-
братими, бо кожен має свою особисту 
мотузочку-підв'язку. Вони менше хво-
ріють (або не хворіють зовсім), тому що 
стоять на «голій ніжці» та не мають іншо-
го контакту з ґрунтом, крім коріння. Їх 
легко «живити по листу», поливати й удо-
брювати. І вони довго, надійно та щедро 
плодоносять, обдаровуючи великими, 
красивими й суперсмачними помідорчи-
ками всіляких забарвлень і форм до най-
пізніших осінніх заморозків... Так само 
розкошують тут, у затінку, синенькі й 
перчики. Але оскільки розсади у мене за-
вжди виходить досить багато, то, звичай-
но, не всім вистачає місця під сіткою. 
Кілька грядок, серед них і з низькоросли-
ми помідорчиками, опиняється на від-
критих сонцю ділянках. Тому я можу з 
упевненістю сказати, що сьогодні, в 
умовах теперішнього клімату, затіня-
юча сітка (або інші укривні матеріа-
ли, наприклад, агроволокно) – справ-
жній ПОРЯТУНОК як для рослин, так 
і для городників (не в сенсі, звичайно, 
що вони теж будуть під нею ховатися! 
Хоча – чому б і ні?..). Тому що, незважаю-
чи на добрий шар ячмінної та вівсяної 
мульчі, своєчасні поливи та однаковий 
догляд ті «растюшки», яким не пощасти-
ло, все-таки починають, зрештою, страж-
дати від спеки ЗГОРИ. Ось тут і можуть 
показати себе ті сорти та гібриди, в харак-
теристиках яких зазначена така необхід-
на й важлива якість, як жаростійкість (не 
плутайте з посухостійкістю!).

Осінь... Чи закінчуються тепер мої го-
родні клопоти? Деякі, звичайно, так. Але 
їх змінюють інші важливі турботи, від 
яких значною мірою залежатиме урожай 
майбутнього року. Це і сівба холодостій-
ких сидератів, які за дощові осінні міся-
ці ще встигнуть наростити рясну зелену 
масу, а своїм корінням «скопати» грядки 
(замість нас, і до того ж у сто разів якісні-
ше!). Це й саджання озимих культур, і 
передзимова сівба (тоді й навесні робо-

ти поменшає). І мульчування грядок 
бадиллям зрізаних під корінь рослин (а 
корінці залишаються в землі – нехай роз-
кладаються та годують черв'ячків); за-
лишками «вершків» від моркви, буряка, 

редьки; 
опалим 
листям... 
Будь-якій 
корисній 
городній 
живності є 
куди схова-
тися  для 
зимівлі, бо 
з грядок ні-
чого не ви-
носиться 
та не спа-
люється.

Але хоча наш красивий ОСІННІЙ го-
род ще довго РАДУЄ нас яскравими квіта-
ми та соковитою зеленню, все ж прихо-
дять і холоди, і перші міцні заморозки – і 
він потихеньку затихає, заспокоюється, 
утихомирюється... Засинає... Щоб відпо-
чити та Навесні знову бути готовим дару-
вати НОВЕ життя – НОВИМ рослинам і 
НОВИМ плодам...

PS: Чи варто говорити, що протягом 
усіх етапів РАДІСНОГО шляху я викорис-
товувала ТІЛЬКИ біопрепарати. Насіння 
обробляла Мікосаном-Н, потім по розсаді 
– Фітоспорином та Біовітом, при саджан-
ні – Гліокладин (аналог Триходерміну) 
кидала по одній таблетці у кожну лунку. 
Під час росту та плодоношення застосо-
вувала ЕМочки, ЕМ-силос, курячий по-
слід, Ріверм, НВ-101, в основному всі в ба-
кових сумішах. Проти небагатьох шкід-
ників користувалася перевіреним та на-
дійним Актофітом, іноді разом з Бітокси-
бацилліном або Лепідоцидом. 

Ось такий був в мене  РАДІСНИЙ 
шлях. Багатих вам врожаїв та чудового 
настрою!

Тетяна Шевченко
організатор Клубу ОЗ, м. Авдіївка

Донецька область

Укриття з затіняючої сітки

Міцна і здорова «таблеточна» розсада

Добре помідорчикам у ячмінній 
мульчі!

Чудова розсада перців виросла в 
таблетках!

«Голі ніжки» високорослих помідорів

Кожен кущик має особисту 
мотузочку-підв'язку

Грядка з озимою цибулею, укрита 
листям

Будемо знайомі – «Монастирська 
трапеза»!

Розсаді перчиків «затишно» в фацелії, а помі-
дорчикам – у гірчиці!
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Вирощування екзотів вдома і на дачі
Наша родина багато років із задо-

воленням займається вирощуванням 
екзотичних рослин у себе вдома. Наш 
досвід показує, що навіть у дачних 
умовах і на невеликій площі можна 
одержати врожай екзотичних плодів 
для цілої родини. Трохи захопленості 
улюбленою справою, і вже наступно-
го сезону ви маєте можливість скуш-
тувати плоди із «заморських країн».

Починали ми просто: придбали мо-
лоді саджанці інжиру, лимона, ба-
нана, ананаса. Потім розширився 
список цитрусових: лимон «Київсь-
кий», лимон «Мейєра», мандарин 
«Ковано Васе», апельсин «Вашин-
гтон Навела» — це улюблені ласощі 
наших дітей на зимові свята.

Для здоров'я мандаринових дерев 
дуже важливо дотримуватися періо-
ду спокою в холодну пору року, з ли-
стопада до початку лютого. Рослини 
виставляємо на утеплений балкон або 
переносимо в кімнату з температурою 
близько 16-18 градусів. Поливати не-
обхідно рідше, досвічувати лампами в 
цьому випадку не потрібно. Відпочив-
ши взимку, мандарин вас порадує ряс-
ним цвітінням ранньою весною.

Мандарини сорту «Ковано Васе» 
вже 7 років відомі любителям екзо-
тики в Україні та добре себе зареко-
мендували. Вони чудово прикрасять 
ваш інтер'єр і порадують вас солодки-
ми, справжніми, а не декоративними 
плодами. Плоди мандарина бувають 
вагою від 50-100 
грамів, можуть 
рости на гілках 
поодиноко та 
гронами по кіль-
ка штук. Ріст і 
дозрівання плоду 
триває від 3 до 6 
місяців, залежно 
від місця і умов 
зростання.

До нашої ко-
лекції поступо-
во додався, крім 
банана «Київсь-
кий карлик», 
більш великий 
банан «Тро-
пікана». На сті-
нах кілька видів 
ліан, таких як 
Карісса, Ківі, Маракуйя (Пассифло-
ра). Найдовше чекали урожаю фейхоа 
та гранату, вони плодоносять лише 
після 4-х років турботливого догляду. 
Зате коли ми почали збирати плоди, 
нашому задоволенню не було меж, на-
стільки щедрим був урожай.

З перших років і до сьогоднішнього 
дня наш улюбленець — інжир «Медо-

вий». Найбільш невибаглива рослина, 
яка росте в піску і на кам'яному ґрун-
ті та добре плодоносить у кімнатних 
умовах. Загадкова, бо вона не цві-
те, а плоди 
з'являються 
ніби самі по 
собі, хоча 
це не так. 
Інжир має 
свою осо-
бливість у 
з а п и л е н н і : 
існують як 
ч о л о в і ч і , 
так і жіночі 
екземпляри. 
Але є сор-
ти інжиру, 
що утворю-
ють супліддя (партенокарпічні) без 
запліднення. Це дозволяє мати в кім-
натних умовах лише жіночі екземпля-
ри рослин, адже розміри наших стель 
обмежені. 

Інжир у теплу пору року краще три-
мати у світлому приміщенні та рясно 
поливати. При нестачі вологи, якщо 
листя почало скручуватися, воно 
може опасти. Важливо не допускати 
пересихання землі у вазоні, а якщо це 
сталося, то при рясному поливі листя 
через деякий час саме відросте. Роз-
множують дерево живцями, корене-
вими паростками та насінням. Інжир, 
посаджений живцем, зазвичай почи-

нає плодоносити на 
2-й рік.

Інжир росте 
швидко, тому необ-
хідно вчасно прово-
дити обрізування та 
формувати крону. 
При утриманні на 
підвіконні для ін-
жиру найбільш під-
ходить форма віяла, 
що дозволяє листю 
отримувати більше 
світла, а сама ро-
слина буде більш 
компактною. Крона 
формується обріз-
уванням пагонів, які 
активно ростуть, та 
прищипкою верхів-
кових бруньок. Не 

слід боятися обрізувати деревце, інак-
ше через 3-4 роки воно насилу буде 
вміщатися на підвіконні. Важливо 
пам'ятати при обрізуванні, що плоди 
утворюються на прирості цього року, 
тому обрізати потрібно перед почат-
ком активного росту пагонів, а це, як 
правило, квітень-травень. Якщо інжир 
почувається добре, то дає плоди двічі 

за сезон: 1-й раз плоди дозрівають у 
червні, 2-й раз, відповідно, з початку 
серпня й до кінця жовтня.

На літо рослину бажано винести в 
лоджію або в сад. Якщо інжир 
влітку відплодоносив, а до осені 
зав'язав ледь помітні нові пло-
ди, то взимку його краще витри-
мати в прохолодному приміщен-
ні, інакше в теплій кімнаті з 
настанням осінньо-зимового пе-
ріоду вони відімруть та опадуть. 
Якщо ж плоди не зав'язалися, 
то рослину можна залишити на 

зиму і в кім-
наті.

Для гар-
ного роз-
витку й пло-
доношення 
р о с л и н у 
п і д ж и в -
люють ор-
г а н і ч н и м и 
добривами , 
але тільки 

не в період спокою. Коли починають 
розпускатися бруньки після зимово-
го відпочинку, поливаємо рослину 
настоєм Біогумусу, а під час плодо-
ношення настоєм, приготованим із 
сидератів (лобода, люпин та ін.) у 
пропорції 1 ст. подрібненої трави 
на 1 л води (настоювати 1 добу) з 
додаванням 1 ст. ложки золи. Кра-
ще не використовувати хімічні добри-
ва, тому що найменше недотримання 
пропорцій може призвести до опіку 
кореневої системи рослини.

Інжир нас радує не тільки в кімнаті, 
але й на садовій ділянці. Враховуючи 
те, що Київ розташований на півночі 
України, без хорошого утеплення на 
зиму не обійтися, ну а наші постійні 
покупці з Криму, Одеси, Миколаївсь-
кої та Херсонської областей сміливо 
садять саджанці у відкритий ґрунт, 
бо їхні зими для інжиру не страшні. 
Саме восени ми заготовляємо живці 
та пересаджуємо молоді саджанці ін-
жиру віком 1-2 роки з розвиненою ко-
реневою системою. Із задоволенням 
пропонуємо саджанці не тільки інжи-
ру, а й інших екзотів з нашої колекції 
іншим любителями екзотики.

Сім'я Маркуш,  м.Київ
тел.: (044)227-53-56, (050)414-30-79, 

(097)271-85-25
Сайт з фото: www.markush.kiev.ua

Cайт в режимі інтернет-магазину: www.
tropikanka.kiev.ua

Досвід облаштування Родового помістя «Роднікі» 
(поселення «Долина Джерел»)

Початок в газеті № 11 (76) 2013 р.
Саджання дерев
Марина.
Спочатку ми саджали дерева по ме-

тоду Курдюмова. Він рекомендує ви-
копати яму, покласти дренажний шар 
і поставити 
трубу для по-
ливу корене-
вої системи. 
Ми радісно 
за цю ідею 
вхопилися і 
так і зробили. 
(Це прекрас-
ний досвід 
для тих лю-
дей, які роб-
лять щось, 
не зрозумів-
ши, навіщо). 
Ми не знали, 
навіщо саме 
так діяти, 
п о д у м а л и , 
що так тре-
ба і так буде 
працювати. А це не спрацювало. Чому? 
Курдюмов пише для своїх умов, у них 
Кубань і глина червона. Пішов дощ, і 
все затопило, тобто їм потрібен дренаж, 
у них це виправдано. А у нас пісок! Нам 
потрібен глиняний замок. Уявіть, що ми 
отримали, зробивши дренаж: вода і так 
не тримається, а з дренажем взагалі ві-
дразу йде. Відповідно, дерева, які були 
посаджені в такий спосіб, з часом ги-
нуть.

Пізніше зрозумівши, що нам потріб-
но протилежне — не робити дренаж, а 
створювати якісний глиняний замок і 
кидати туди максимальну кількість ор-
ганіки, Валера почав копати великі ями 
— 1 м х1 м — і кидати туди все, що є: гіл-
ки, кухонні відходи, бур'яни, траву і т.д. 
За кілька років він ці ями наповнить і 
потім вже туди посадить дерева. Нехай 
у нас буде не 60, а 5, але правильно по-
саджених.

Часто людям на семінарах кажу — 
ніколи не зупиняйтеся на трасах біля 
місць, де продають дерева, тому що ви 
неодмінно там щось купите, ви не змо-
жете втриматися. Але ви купили, і вам 
потрібно це кудись терміново посади-
ти. Приїхали, а садити нікуди, зробили 
ямку — посадили. Тобто мало того, що 
купили незрозуміло що — молдавсь-
кі саджанці, які взагалі не районовані, 
невідомого сорту, так потім і посадили 
незрозуміло як, бо були не готові до по-
садки. Підготовка до саджання дере-
ва — те ж саме, що підготовка до на-
родження дитини. Дуже усвідомлена. 

Коли у вас опинився в руці саджанець, 
до цього часу вже повинна бути готова 
яма, наповнена органікою (краще го-
тувати яму восени, якщо хочете посади-
ти навесні), поруч купка землі, стирчить 
лопата, заготовлено два відра води. Ви 

вставили саджанець, по-
лили і належним чином 
посадили.

Саджанець теж ку-
пувати слід в потрібний 
час, у потрібному місці, 
у перевіреної людини, в 
ідеалі в якомусь інсти-
туті, де є точно сортова 
база. Вам викопують з 
грудкою землі саджа-
нець, який вам подо-
бається, ви привозите 
його додому, і через го-
дину він уже сидить в 
землі на новому місці. 
Порівняйте два варіанти. 
Ви купуєте на трасі сад-
жанець, який був викопа-
ний восени, перезимував 
абияк, стояв біля дороги, 
його палило сонце, потім 

після покупки він два тижні чекав, тому 
що ви не могли його посадити, і тільки 
потім все ж посадили... І другий варіант, 
коли саджанець через годину пі-
сля викопування вже посадже-
ний на своє місце в прекрасно 
підготовлену заздалегідь яму.

Ще важливий момент потріб-
но пам'ятати при саджанні. Коли 
ми саджаємо дерево, ставимо 
його в яму, засипаємо землею 
та утрамбовуємо, під стовбуром 
утворюється порожнеча, і з ча-
сом дерево туди трохи просідає 
(тому, щоб 
к о р е н е -
ва шийка 
не загли-
б л ю в а л а -
ся, дерево 
саджають 
т р о х и 
вище). Най-
б і л ь ш а 
проблема 
полягає в тому, що при такому сад-
жанні дерево росте корінням вгору, і 
це дуже гальмує його розвиток. Воно 
весь час намагається цю ситуацію ви-
правити і не може.

Тому спочатку при саджанні важ-
ливо в посадкову яму вбити кілок. Є 
приклад у нас, коли шестирічне дерево 
від великої кількості снігу вивернуло-
ся майже з корінням із землі (зараз же 
в основному карликові або напівкарли-
кові підщепи, у яких невелика коренева 

система). Кілок краще забивати дубо-
вий або з міцної породи дерева.

Потім у яму ви насипаєте гірку 
землі, ущільнюєте її у вигляді кону-
са, ставите саджанець, коріння його 
ніби звисає по цій гірці, і засипаєте 
землею. Це дуже важливий момент, 
який не можна упустити.

Батут і дитячий майданчик
У нашому помісті є батут. Діти дуже 

багато часу проводять на ньому. На-
справді це серйозний тренажер. П'ять 
хвилин пострибати не кожен «здоро-
вань» зможе. Батут класно розвиває 
весь м'язовий апарат, тренує серце, тому 
стрибати на ньому, перекидатися дуже 
корисно. Я й сама з дітьми дуже люблю 
пострибати. І ще один цікавий момент 
— батут дає можливість людині на част-
ки секунди відчути момент невагомості. 
Він прекрасно піднімає настрій.

Валера сам створив за своїм проек-
том ексклюзивний дитячий майданчик. 
Діти можуть годинами лазити по мо-
тузковим сходам, гойдатися на гойдал-
ці, проходити мотузкові траси, навіть 
не згадуючи і не думаючи про те, що їм 
треба більше рухатися і дихати свіжим 
повітрям. Вони просто живуть справж-
нім життям.

Такі дитячі май-
данчики Валера ро-
бить також на за-
мовлення. Вони 
створюються з вико-
ристанням макси-
мальної кількості 
натуральних ма-
теріалів. Екологіч-
но чисті просочення 
для дерева, надійні 
кріпильні елементи, 
капронові канати ви-
сокої міцності гаран-
тують безпеку та дов-
говічність виробів.

Дитячі майданчики включають в 
себе максимальну кількість ігрових 
та спортивних елементів та призна-
чені для будь-якого віку. Додатково 
ознайомитися з різними моделями 
майданчиків можна за посиланням 

— http://toloka.biz/child
З інших питань щодо дитячих май-

данчиків дзвоніть за тел.: (050) 348-85-05, 
(096) 884-34-17 (Валерій).

Далі буде...

Статтю підготувала
Ольга Купрашвілі

редактор газети «до Землі з любов'ю!»
за відеоматеріалами поїздове помістя 

«Роднікі»

Інжир

Папайя і лимони
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Власний ліс: і собі, і людям

Люди, як мінімум, повинні зрозуміти, 
що посадити та зберегти ліс удесяте-
ро вигідніше, ніж бездумно винищувати; 
тут ціле дорожче суми частин за раху-
нок рекреаційного та невичерпного приро-
докористування. Як максимум, я був би 
щасливий, якби знайшлися ті, хто, під-
тримавши мою ідею, на законних підста-
вах посадили й виростили двійко-трійко 
сотень гектарів лісу − для себе та для краї-
ни.

Гусман Мінлєбаєв
Права та можливості громадян
Діючі Земельний та Лісовий ко-

декси РФ не забороняють громадянам 
мати у власності всі види природних 
ресурсів. Ліс − один з цих ресурсів. 
Будь-який громадянин Росії має пра-
во створити колекцію (арборетум), а 
також розсадник цінних та рідкісних 
(червонокнижних) деревних видів та 
екзотів.

Спочатку лісозаводчик отримує зі 
свого лісу саджанці рідкісних, релік-
тових видів та екзотів, потім їхнє 
насіння, плоди, 
листя та ін., по-
тім − ліс. Тобто я 
створюю та отри-
мую ліс високої 
природоохоронної 
цінності, де пред-
ставлене високе 
біорізноманіття, 
що має світове, 
національне та 
регіональне зна-
чення.

Лісозаводчик
Как Як же стати лісозаводчиком та 

власником свого приватного лісу з цінних, 
рідкісних і реліктових видів та екзотів?

Перше − знайдіть ділянку непридат-
них, виснажених земель, яких в Україні 
(як і в Росії), на жаль, з кожним роком стає 
все більше та більше в результаті негра-

мотного та безгосподарного їх 
використання та чиновницької 
байдужості. І сміливо подавай-
те документи на право отриман-
ня цих земель у власність.

Щоб не бути голослівним, 
наведу приклад Татарстану. У 
республіці сьогодні є 4,549 млн 
га сільгоспугідь. У результаті 
безгосподарного ставлення 
щорічно 1000 га (!) просто 
фізично знищується − пере-
ходить у розряд непридат-
них земель, стаючи ярами.

За десятиліття, що ми-
нули після закінчення Ве-
ликої Вітчизняної війни, 
ґрунтову родючість у Та-
тарії знищено більше ніж 
на 50%.

Так ми, боронь боже, і нащадків 
залишимо без землі, бідними й голод-
ними. Усвідомивши це деякий час 
назад, я жахнувся та твердо вирі-
шив: я своїх рідних, які живуть до 
того ж на землі предків, не залишу 
в такому становищі! І взявся за по-
шуки ділянки землі.

Ділянку вмираючої землі в 460 га я без 
проблем знайшов в одному з районів Та-
тарстану.

Результати дослідження, проведеного 
після моєї вимоги, були гнітючими: в пе-

ріод з 1971 по 
2009 рік яри на 
цій ділянці ро-
сли на угіддях 
зі швидкістю 
2-10 м на рік! 
У наявності 
факт деграда-
ції землі.

Тепер опо-
датковувана 
база стане 
справжньою, 
а не завище-
ною в 7 разів, 
стануть до-
стовірними 
дані «земель-

ного» кадастру.
За законом продовження ви-

користання таких земель у сіль-
госпобороті − вже злочин, це 
псування земель. І по совісті, і 
за змістом економічної та еколо-
гічної доцільності, і за законом 
такі землі підлягають рекульти-

вації.
Що робити для порятунку землі
Одним із шляхів порятунку землі є лі-

сомеліорація, для якої зазвичай викори-
стовують місцеві малоцінні види, але я 
вирішив зробити це за допомогою рід-
кісних і цінних деревних видів, вклю-

чаючи види, які депонують вуглець, 
що дозволить моєму лісовому госпо-
дарству увійти до проекту «Кіотський 
ліс». Умови входження до цього проекту: 
земля повинна бути у власності; розмір 
ділянки має бути не менше 150 га; можли-
ве виділення коштів землевласнику для 
сівби/саджання дерев, які депонують ву-
глець. При досягненні деревами 20-25 років 

власник лісу 
отримувати-
ме плату від 
к о о р д и н а -
торів проек-
ту за те, що 
його дерева 
поглинають 
(депонують 
у деревині 
− стовбурах, 
корінні, гіл-
ках) вугле-
кислий газ.

Т а к и й 
спосіб від-
н о в л е н н я 
раніше зни-

щеної ґрунтової родючості дозволить 
не тільки повернути біорізноманіття 
та життєві сили ґрунту, а й зберегти 
рідкісні та зникаючі деревні види, по-
вернути втрачену лісистість регіону. 
Це найрозумніший спосіб допомогти 
як землі предків, так і собі, і державі. 
Це і є моє ноу-хау.

Мій досвід
Щоб створити свій арборетум, а потім 

розсадник, лісонасіннєву ділянку та цін-
ний ліс, насіння цінних деревних видів 
і микоризу я закуповую в США (разом з 
фітосанітарними сертифікатами). На засі-
вання одного гектара йде один день і ви-
трачається близько 2-5 тис. руб. (залежно 
від вартості насіння). Обробка ґрунту і 
насіння мікоризою дозволила мені ви-
рощувати на своїй ділянці види, яких 
немає в ботанічних садах, що знахо-
дяться поблизу.

У розсаднику під Казанню та в маєтку 
я висіяв і вирощую поки на площі 80 га 
близько 10 тис. екземплярів дерев і кущів. 
Щорічно площі насаджень цінних видів 
та екзотів на території помістя (землево-
лодіння) збільшую на 5-7 га.

Коротко підведу підсумки: сьогодні 
мій арборетум вже сприяє рекультивації 
ґрунту, тобто відновленню ґрунтової ро-
дючості виснаженої земельної ділянки; 
служить забезпеченню матеріального бла-
гополуччя моєї сім'ї; робить внесок в охо-
рону природи та поліпшення екологічного 
стану в моїй республіці та Росії.

Гусман Мінлєбаєв
 фермер і власник помістя «Мала Волзька 

Булгарія», м. Казань

21-22 грудня відбудеться семінар Гусмана Мінлєбаєва 
«Власний ліс: і собі, і людям» в Києві!

На семінарі ви дізнаєтеся, як:
* отримати землю безкоштовно або за 

малу частину кадастрової ціни (з урахуван-
ням українського законодавства);

* створити ліс високої природоохоронної 
цінності, що приносить постійний дохід. 
Передати ліс нащадкам.

Ідеальний результат
Ви берете у власність безкоштовно або 

майже безкоштовно землю, саджаєте на 
ній ліс із цінних порід дерев, довічно забез-
печуєте матеріально себе, своїх дітей та 
онуків, допомагаєте Батьківщині відновлю-
вати видовий склад лісів і їхніх мешканців, 
родючість землі, джерела та малі річки, 
тим самим зменшуючи зміни клімату.

Місце проведення: ботанічний сад ім. 
Гришка, конференц-зал біля оранжереї.

Докладніше про семінар можна дізнати-
ся тут: vk.com / seminar_minlebaeva_svoi_
les, або за тел. (066) 403-1396, (067) 117-
7378.

Відгук учасника семінару:
«Здоров'я всім! 
Я купець і промисловець, і 100 га землі у 

мене було придбано давно, так би мовити, 
випадком і незрозуміло для чого. Була та-

кож земля в 50 соток в селі, де будував дачу. 
Здавалося, це дуже багато. Адже у всіх сади 
по 4-6 соток, дачі по 15-20 соток.

Книги про Анастасію ми з дружиною про-
читали кілька років тому одним духом вго-
лос. Саме вони перевернули нашу свідомість 
на 180 градусів і пробудили бажання жити 
на землі та займатися землею.

З часом дізналися про пермакультуру та 
Хольцера. Виявилося, що й 1 га мало. Тут 
згадав про свої 100 га. Знову, начебто, нор-
мально, навіть удвічі більше, ніж у Хольце-
ра. Але що з ними робити? Він же свої 50 га 
все життя освоював! А в мене немає с/г до-
свіду, і мій мозок просто не може таку пло-
щу охопити. Поїхав на семінар до Хольцера 
в надії отримати знання та розуміння, як 
освоїти ці 100 га. Але, незважаючи на те, 
що пан Хольцер докладно описав своє бачен-
ня мого володіння, у мене після семінару 
було відчуття повної розгубленості. Я не 
знав, чого я хочу від своєї ділянки. Так, після 
семінару я зробив на дачі в 50 соток і вітро-
захисну грядку, і ставок, і кратерний сад, і 
це обійшлося не в дуже великі гроші. Але 100 
га це не 0,5 га. Це вже зовсім інші витрати. 
І якщо на них іти, то повинен бути абсо-

лютно чіткий план і розуміння. А його у 
мене немає.

Але завдяки форумам про Хольцера, я ді-
знався про Гусмана аби. І знову землі стало 
мало. При тому шляху розвитку, який про-
понує Гусман аби, в голові легко укладаєть-
ся не тільки 100 га, а й 500 га.

Семінар для мене був дуже продуктив-
ним. Тут на форумі Гусман аби часто лає 
нас, що мозок не працює, деякі звинувачу-
ють його в гордині та ін. Так-от, можу всім 
сказати, що на семінарі все з точністю на-
впаки. Гусман аби дуже докладно та ре-
тельно, по-батьківськи все пояснює, розжо-
вує та кладе до рота. Наполегливо про-
сить: «Хто щось не зрозув, запитуйте». Я 
інститут давно закінчив, але відразу згада-
лися справжні старі професори-викладачі.

Працювали на семінарі доти, поки не 
були отримані відповіді на всі питання. У 
будь-який час (обід, перерва) можна було пі-
дійти та поставити запитання й на все 
отримати докладні відповіді.

У Гусмана аби відчувається, що він дуже 
хоче, щоб у нас вийшло.

Загалом, семінар путній, по можливості 
відвідайте, не пошкодуєте.»

Як самотужки на піску створити родючий ґрунт

Творення   родючого шару землі на 
нашій планеті відбувалось тисячоліт-
тями. Рослиночка до рослиночки, ко-
махи…тварини, відмираючи та  роз-
кладаючись, створювали той гумусний 
ґрунт. Нині людина, застосовуючи за-
соби органічного землеробства, здатна 
розв’язати це питання (в межах своєї 
ділянки) за крихітний проміжок часу.

Так склалось, що, не маючи можли-
вості завезти на свою ділянку в Осокор-
ках (м. Київ) землю або гній, але маючи 
під рукою таку органіку, як гілки дерев, 
чагарників, стебла та листя рослин, я 
ними щедро вимощувала  пісочок та пе-
решаровувала біопрепаратами. І за кіль-

ка років маю доволі родючий ґрунт.
Щоб виконати цю роботу треба:
- змінити своє споживацьке ставлен-

ня до землі, не намагатись якнайшвид-
ше одержати від неї якнайбільше;

- усвідомити – земля жива, полюбити 
і зрозуміти, плекати її, а не знущатись;

- спочатку дати землі поживи (ор-
ганіки), а пізніше вона і нагодує смачно, 
і гарними квітами потішить.

Не зайвим буде згадати, як я одержа-
ла свій перший органічний досвід. 

Сиділо невеличке деревце горіха во-
лоського в піщаній ямі. Не росло, не роз-
вивалось, але і не гинуло, наче на щось 
краще сподівалось. Восени я закидала 
ту яму навколо горішка гілками, тра-
вою. Навесні висипала два лантухи хар-
чових відходів – усе, що зібрала за зиму, 
– полила розчином ЕМочок, зверху за-
кидала мулом з озера. Дерево 
почало рости, як у казці, не по 
днях, а по годинах. Побачив-
ши таке, я почала те ж саме 
робити навколо інших дерев 
(бо в чистому піску ніщо не 
хотіло рости). Все  ожило – 
посунуло свої корінці під по-
живу. Вже за перший рік за-
стосування біопрепаратів для 
переробки органіки я одержа-

ла колосальний результат.  
Горіх дав приріст ушир та 

угору на 1,5 м. З того часу в 
мене жоден саджанець не за-
гинув.  

Компостної купи як такої 
я не роблю, всі органічні ре-
штки безпосередньо посту-
пають в сад або на город (для 
формування теплих грядок). 
Біопрепаратів для перероб-
ки органіки я не жалкую, мене захоплює 
процес землетворення. Використовую 
ЕМочки в розчині, ЕМочки-Бокаші, Ок-
сизин, Унікал. За умови високої темпе-
ратури навколишнього середовища для 
переробки подрібненої органіки виста-
чає  три тижні, але ж за браком часу ви-
користовую все: свіжі гілки, виноградну 
лозу, великі бур’яни тощо. Моя органіка 

перетворюється на компост за 
півтора місяці.

 Ото ж – дешево і без шкідли-
вих речовин.

Н.К. Ємельянова
 консультант  Клубу ОЗ, м. Київ
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Шлях до глиняного чудодійства

У кожної людини свій життєвий 
шлях, своя доля. Але часто цей шлях 
чи доля, які начебто відомі людині, 
можуть раптово змінитися після пев-
них життєвих подій або просто після 
того, як прочитав якусь книгу. Так від-
булося і в нашому житті, коли в 2001 
році нам до рук потрапили книги В. 
Мегре. Спочатку змінився світогляд, 
життєві цінності. Був обраний шлях до 
життя в гармонії з природою, створен-
ня малої Батьківщини – родового по-
містя. Але для того, аби життя на зем-
лі було дійсно гармонійним, потрібно 
спочатку змінити себе, знайти себе в 
цьому світі, своє місце в 
гармонійній природі.

Для початку варто об-
рати мету, до якої потім 
слід усім серцем та ду-
шею прагнути, та відпо-
відний зразок можливого 
гармонійного життя на 
природі. Мета вже відома, 
а за зразок було обрано 
українське село 150-200 ро-
ків тому назад. В ті часи 
українці жили набагато 
гармонійніше за сучасних 
людей. У першу чергу вони обробляли 
землю, яка їх щедро годувала, а потім 
займалися різноманітними ремесла-
ми, які забезпечували їх усім необхід-
ним для життя: одягом, посудом, ме-
блями, інструментами тощо. А крім 
т о г о ,  в с е  ц е  с т в о р ю в а л о с я  з 
любов’ю, кожна річ була красивою, 
наповненою творчістю та натхнен-
ням майстра. Подивіться, як багато 
прикрашений вишивкою був одяг на-
ших предків – це з любов’ю жінки ви-
шивали для своїх коханих чоловіків та 
дітей, вони не купляли готовий одяг. 
Подивіться, як багато прикрашені 
різьбою були хатини в наших предків 
– це з любов’ю чоловіки прикрашали 
будинки для своїх сімей, вони самі бу-
дували свої домівки. Кожна деталь 
життя була наповнена щирою, чистою 
любов’ю, а всі вони жили у своєму, ве-
личному Просторі Любові.

У 2005 році було створено Громад-

ську організацію «Київське регіональ-
не об’єднання творців родових по-
мість» і відкрито на її базі школи з на-
родних ремесел: гончарства, лозопле-
тіння, ковальства, ткацтва, вишивки 
тощо. Про одне з них – гончарство, ми 
розповімо докладніше.

Так сталося, що в Україні такої про-
фесії, як гончар, не існує, і тому в 
Україні зовсім немає навчальних за-
кладів, які б навчали цій професії і ви-
давали відповідні дипломи. Кераміс-
ти-технологи є, керамісти-художники 
є, а гончарів нема. Хоча гончар є і тех-
нологом, і художником, і геологом, і 
копачем, і пічником, і продавцем своїх 
виробів.

За час роботи Школи гончарного 
мистецтва навчання у ній пройшло по-
над 2000 осіб, 
кількість про-
ведених май-
стер-класів 
взагалі підра-
хувати немож-
ливо.

На початку 
роботи Школи 

навчання 
здійснювало-
ся безоплат-
но, було дуже 
б а г а т о  о х о -
чих навчити-
ся, але кіль-
кість нових 
майстрів-гон-
ч а р і в  б у л а 

дуже невеликою. Після введення неве-
ликої оплати за навчання, що покрива-
ла витратні матеріали Школи, одразу 
з’явилося декілька майстрів, а після 
підвищення оплати, кількість охочих 
різко скоротилася, але майже кожен 
учень ставав гончарем. Ми зрозуміли, 
що людина краще засвоює знання, 
коли усвідомлює, що вони дійсно ма-
ють цінність. 

Що ж гончарство дає людині?
По-перше, свободу вираження своїх 

творчих задумів. Це і посуд, і цегла, й 
черепиця, і будинок, і скульптура, і 
будь-яка пластика, що може прикраси-
ти і вашу оселю, і ваш сад.

По-друге, гончарство дає фінансову 
свободу. Гончар сам собі хазяїн, він 
сам вирішує, який виріб виготовляти, 
як його реалізовувати. У гончаря в ру-
ках увесь виробничий процес, він не 
залежить від постачальників матеріа-
лів, він може сам собі накопати глини; 

не залежить від торгових мереж, може 
сам реалізовувати виріб або мінятися 
зі своїми сусідами на ті вироби, що ви-
готовляють вони. А посуд, що створює 
гончар, завжди супроводжував люди-
ну у віках незалежно від того, якої ді-
єти дотримувалися люди.

Гончарство дозволяє почувати себе 
самодостатнім та вільним, недаремно 
раніше в Україні було прислів’я – зем-
лероба земля годує раз на рік, а гон-
чаря щодня… 

Гончарство —  одне з найбільш спо-
внених численними таємницями ре-
месло, і не даремно… У гончарстві по-
єднуються основні стихії Землі-матін-
ки: глина викопується із землі, замі-
шується з водою, висушується на пові-
трі, випалюється у вогні, і гончар як 

п’ятий елемент – Люди-
на-Творець – матеріалі-
зує свої задуми, пере-
творюючи їх у вічність, 
бо випалена глина стає 
вічною…

Протягом багатьох 
р о к і в  в и к л а д а н н я  у 
Школі гончарного мис-
тецтва напрацьовувала-
ся власна навчальна 
програма, на основі якої 
було підготовлено пер-

ший в Україні підручник-самовчитель 
з гончарства, що дозволяє крок за кро-
ком освоїти це ремесло та стати твор-
цем своєї долі.

Навчитися гончарству, повірити 
у свої сили можна, відвідавши при-
скорені курси навчання у Школі 
гончарного мистецтва.

Тому якщо у вас є бажання творити 
красу власними руками, можна спробу-
вати себе у ролі гончаря в нашій Школі. 
Ми з радістю допоможемо зробити пер-
ший крок на шляху становлення люди-
ни творчої, Людини-Творця.

ІIван та Данило Решта
www.goncharstvo.at.ua    

www.goncharstvo.okis.ru
тел. 050-675-69-06 (-07)

Запрошення до творчості
Якщо хочеш, щоб щось було зроблено 

добре, – зроби це сам.
У цій статті мова піде про подушки 

з гречаного лушпиння, а точніше, про 
те, яким може бути захоплюючим і 
творчим, простим і приємним, і, до 
речі, корисним процес їх виготовлення 
в домашніх умовах.

Взагалі подушки («сидушки», ма-
трацики та різні інші речі) з лушпин-
ня деякі члени Клубу Органічного 
Землеробства роблять уже давно, з тих 
пір, напевно, як у Клубі з'явилася гре-
чана мульча, упакована по 15 літрів. 
Для мульчі ця річ підходить теж чудо-
во, але ми зараз поведемо мову про на-
багато довговічніше викорис-
тання цього продукту. 

Одного холодного дня торіш-
ньої довгої зими і наші домашні 
подушки почалися з такого ж па-
кета гречаної мульчі. Весь вміст 
пакета ми висипали у ванну, на 
третину наповнену водою. І наш 
чотирирічний синочок почав із 
захопленням поливати це з 
душу, розмішувати, вичерпува-
ти ситом у велику миску вимите 
лушпиння, що спливло (під кі-
нець навіть заліз у ванну, тому що так 
зручніше та веселіше). Потім йому 
було дуже цікаво періодично приходи-
ти й шарудіти-перемішувати-переси-
пати ручками підсохлий і посірілий 
від цього верхній шар з мокрими чор-
ними лушпинками на дні. Частину 
лушпиння ми сушили в духовці – те-
плій після випічки хліба. І затишний 
хлібний аромат змішався з теплим за-
пахом гречки. А потім ми висипали 
вже підсохле лушпиння в наволочку 
та підвісили на батарею, де воно до-
сить швидко досохло, попо-
внюючи сухе повітря в 
квартирі (а так буває за-
вжди, коли працює опален-
ня) необхідною для вільно-
го дихання вологою. А під-
силити ефект очищення 
можна, додавши у воду 
ЕМочки або просто побриз-
кати ними вже вимите 
лушпиння. Ще варіант – 
можна насипати лушпиння 
в сітчастий мішок для 
прання делікатних речей 
або в щось схоже, пропо-
лоскати і в ньому ж висушити. У будь-
якому разі ви будете впевнені в тому, 
що буде всередині вашої подушки.

А далі – найбільш творча частина 
процесу, матеріали для якої точно зна-

йдуться в будинку кожного дачника-
городника, та й просто небайдужої до 
природи людини. У нас, наприклад, 
знайшлися пахучі суцвіття лаванди, 
які ми збирали самі в Криму, коли 
тільки ще збиралися 
стати батьками (4 
роки тому). Уявляє-
те, які стійкі ефірні 
олії у цієї рослини!? 
І це при тому, що всі 
ці роки лаванда пра-
цювала в шафі «від-
лякувачем» молі, а 
не зберігалася в за-
к р и т і й  у п а к о в ц і . 

Знайшлися 
сушені гі-
лочки по-
л и н у  з а -
пашного, 
теж з Кри-
м у .  ( Ц і є ї 

осені ми навіть викопали такий кущик 
у Севастополі та посадили в горщик, 
тому що лаванда з клубного насіння у 
нас вже росте на дачі, а запашний по-
лин поки що ні). Потім у нас ще був су-
шений хміль, який, якщо придивити-
ся, росте тут під Києвом майже скрізь. 
І ще – водорості, справжні морські во-
дорості, які пахнуть йодом. Ми з си-
ном наловили їх у Чорному морі теж 
під Севастополем. Всього цього по-
трошку ми додали в гречане лушпин-
ня, коли насипали його в чохол. 

Ви запи-
таєте, який 
чохол? Зви-
ч а й н о  ж , 
л л я н и й ,  з 
цілющого 
необробле-
ного льону 
(сірого, як 
зараз при-
йнято нази-
вати, неви-
біленого 
льону, а я б 
навіть ска-

зала коричневого, тому що сірий льон 
таки трохи виварюється на виробни-
цтві). Хто вже знайомий з клубними 
лляними виробами, наприклад прости-
радлами або наволочками, знає, як чу-

дово пахне цей коричневий льон! Пах-
не сіном, хлібом, а комусь у цьому аро-
маті відчуваються навіть шоколадні 
нотки... А найприємніше, що чохол ви 
ж не будете прати (тому що зверху на-

дівається наво-
лочка),  і  цей 
чудовий запах 
льону завжди 
буде відчува-
тися разом із 
запахом греч-
ки,  лаванди, 
полину,  хме-
лю, морських 
водоростей або 
чогось іншого, 
що подобаєть-
ся вам і що ви 
самі приготує-
те для своїх со-
лодких снів. 

Загалом, подушки виходять просто 
чудові. 

Ось так ми й вирішили розширити 
асортимент наших виробів з льону по-
душками з гречаного лушпиння у лля-
них чохлах. Але тільки в умовах ви-
робництва неможливо так ретельно 
доповнити подушку саме тими запаш-
ними рослинами, які з любов'ю вирос-
тив або з добрими думками зібрав той, 
хто буде на ній спати, або рідна та 
близька йому людина. І ще – найбільш 
трудомістким, енергоємним і витрат-
ним на виробництві виходить саме 
процес очищення лушпиння, з яким у 
домашніх умовах граючи справляєть-
ся навіть маленька дитина. Зауважте, 
всю цю найбільш трудомістку для ви-
робництва роботу малюк може викона-
ти практично самостійно (що вже го-
ворити про старших дітей) – для нього 
це захоплююча гра, корисна водна про-
цедура, незамінні тактильні відчуття 
від зіткнення з природними матеріа-
лами. При цьому дуже важливо, що ди-
тина знає – в результаті вийде хороша, 
потрібна у побуті річ. 

Гречане лушпиння, чохли для поду-
шок, наволочки та іншу продукцію з 
льону запитуйте в Клубі ОЗ у Вашому 
регіоні. Також можна замовити за те-
лефонами: (044) 331-27-55, (095) 715-29-57, 
(067) 486-75-25 або e - mail: zakaz@
cluboz.net

Тамара Яременко
активний член Клубу ОЗ, м. Київ
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ч л Е н и  к л у б а  п и ш у т ь . . .

Невідомі властивості лушпиння цибулі

з д о р о в ' я

Хочу звернути вашу увагу на цілий 
спектр цінних властивостей лушпиння ци-
булі, яке ми так необдумано викидаємо. 
Знали б ви, що ви-
кидаєте, ніколи 
так би не чинили!

У моєї бабусі 
було прекрасне 
волосся, яке гус-
тою шапкою при-
крашало її голову, 
і не було ніколи 
лупи, тому що вона 
мила голову відва-
ром лушпиння ци-
булі. І фарбувати не треба. Відвар готуєть-
ся дуже просто: жменю лушпиння залити 
склянкою води, прокип'ятити 5-10 хвилин 
та охолодити до приємної температури.

Мама ж варила суп, використовуючи 
при цьому цибулю тільки в лушпинні. 
Мало того, що суп набуває апетитного від-
тінку, він стає значно кориснішим завдя-

ки лушпинню. Дуже корисно додавати 
щіпку цибульного або часникового луш-
пиння в чайник при заварюванні чорного 

або зеленого чаю.
Працюючи в Інституті біо-

органічної хімії, я дізнався, 
скільки всього корисного міс-
титься в цьому «непридатно-
му» продукті. Наприклад ре-
човини, які тонізують серце-
ву діяльність, підвищують 
імунітет, не кажучи вже про 
відхаркувальні, проносні, 
сечогінні, жовчогінні, спаз-
молітичні, антисептичні, 

протиракові та багато інших властивос-
тей. Гіпертонікам можна щодня пити чай 
з лушпиння цибулі, щоб значно поправи-
ти своє здоров'я. Це теж перевірено на моїх 
знайомих, які так рятуються від гіперто-
нії. Є ще одна чудова властивість у луш-
пиння: відвар з нього сприяє виведенню з 
організму надлишку натрію і хлору, а це 

дуже важливо для сердечників.
Мама, коли їй розповідають про різні 

очисні методики, завжди сміється: наві-
що, мовляв, мучитися, коли можна попити 
відвар з цибульного лушпиння, що вже 
століттями використовує народна меди-
цина.

Ось уже шість років, як я позбувся су-
дом у нозі. Мучився, особливо ночами, 
страшно. Врятувало мене лушпиння від 
ріпчастої цибулі. Ось що треба робити. У 
склянку окропу покласти щіпку цибуль-
ного лушпиння й дати настоятися 10 хви-
лин. Потім вийняти лушпиння та випити 
на ніч цей золотистий напій. Коли я про-
кинувся вранці, не міг повірити в те, що 
спав спокійно, нога не турбувала. Відтоді 
щовечора я п'ю цибульний чай.

Iван Єгоров
Росія, м. Москва

(за матеріалами інтернету)

Доброго дня, шановна редакція газе-
ти «до Землі з любов'ю!» Ось уже кілька 
років я передплачую вашу газету і є 
членом Клубу ОЗ. Намагаюся втілювати 
ідеї органічного землеробства на своє-
му городі, користуюся тільки біопрепа-
ратами. Зокрема, цього року було справ-
жнє нашестя колорадських жуків, і су-
сіди обробляли свої ділянки разів із 
п'ять, я ж Актофітом обприскала карто-
плю всього двічі — цього вистачило.

Але зараз хотілося б розповісти про 
т е ,  я к  м е н і 
вдалося втіли-
т и  в  ж и т т я 
свою давню 
ідею про те, 
щоб вирощу-
вати на городі 
лікарські та 
пряно-арома-
тичні рослини 
у  в е л и к о м у 
асортименті. 
Почну з того, 
що город неве-
ликий, всього якихось 7 со-
ток, тому не було можли-
вості виділити грядки під 
лікарські рослини. Але 
кілька років тому мені 
спало на думку розкидати 
посадки цих рослин по 
всьому городу. Адже чому 
б не посадити по кущику 
ароматних трав на кожній грядці? І 
чому б не знайти для них місце біля сте-
жок, під парканом, між кущів смороди-
ни і навіть на клумбах серед квітів? 
Адже, на моє глибоке переконання, на 
органічному городі лікарські та пря-
ні рослини повинні займати не 
останнє місце.

Отож, між кущами 
чорної та червоної смо-
родини у мене розташу-
валися: материнка, гі-

соп, кілька кущиків меліси 
лимонної, два види чебре-
цю. Поруч із кущем ожини 
розмістився розкішний кущ 
ехінацеї пурпурової, яка 
своїм медовим ароматом за-
манює бджіл не тільки до 
себе, а й до своєї сусідки. Та-
ким чином, ось уже кілька 
років я збираю добрий уро-
жай ожини.

Між кущами троянд у 
мене росте сім сортів м'яти. 
До речі, мене дуже вразила 
новинка цього року — м'ята 
«Полунична» (з крихітним 
листячком і солодким аро-
матом полуниці). Біля цен-
тральної стежки городу рос-
те кілька кущиків собачої 
кропиви, яка виросла тут 
сама по собі. У кінці городу, 
під парканом завжди зали-

шаю трохи чистотілу та кущ кропиви 
дводомної.

Ще на моїх грядках ростуть такі бага-
торічники, як канупер, лаванда, ло-
фант анісовий, рута. А цього року ви-
ростила через розсаду мелісу турецьку 
— від звичайної вона відрізняється ще 
більш вираженим лимонним ароматом 
і формою листя.

Справжньою окрасою городу є оман 
високий, адже він не лише має цілюще 

коріння, а ще й дуже красиво 
цвіте золотисто-жовтими 
квітками на високих (близь-
ко 2-х метрів) квітконосах, за 
що й отримав народну назву 
— дикий соняшник. Квіти 
оману дуже гарні в букетах 
разом з космеєю, циніями, 
ехінацеєю. Ця рослина роз-

множується самосі-
вом, тому щороку я 
залишаю по кілька 
кущів у різних час-
тинах городу. Помі-
тила, що особливо 
добре оман росте 
біля грядки з полу-
ницею. Та й полуни-
ця, здається, зовсім 
не проти такого су-
сідства.

На вулиці, за во-
ротами, знайшлося 

місце для цілої поляни деревію. Все 
літо ми не тільки заготовляємо лікар-
ську сировину, але й насолоджуємося 
прекрасним «лісовим» ароматом її кві-
тів.

Крім багаторічників, вирощую й од-
норічні рослини, багато з яких розмно-
жується самосівом. Так, наприклад, 

огіркова трава (бораго) радує молоди-
ми листочками для салату саме тоді, 
коли ще немає своїх огірків (у квітні) і 
коли їх уже немає (у жовтні). Огірочник 
може витримувати навіть невеликі за-
морозки. А біля теплиці вже котрий рік 
поспіль красується грядка календули, 
що «самовідновлюється». Причому біль-
шість квітів на ній сортові: мені особли-
во подобається календула з махровими 
великими квітками, а також сорт «Ра-
діо» з голчастими пелюстками.

Щороку вирощую через розсаду кіль-
ка сортів базиліку. Цього року сподо-
балися новинки: сорти «Лист салату» з 

великими листками і «Карамельний» з 
незвичайним карамельно-солодким аро-
матом.

А ще за воротами у мене виріс роз-
кішний хміль, а на грядках на почесно-
му місці влаштувався кущ чорноплід-
ної горобини (аронії). Знайшлося на 
городі місце і для шипшини.

Одна з моїх найулюбленіших рослин 
— шавлія мускатна. Цей дворічник 
має просто приголомшливий аромат. 
Без кількох гілочок цього виду шавлії у 
мене тепер не обходиться жоден літній 
букет. До речі, розмножується шавлія 
мускатна самосівом, а молоді рослини 
добре переносять пересаджування. Вона 
в мене росте і на грядках, і на клумбі.

Ось така кількість лікарських рос-
лин змогла поміститися на маленькому 
городі. І я думаю, що це не межа, на-
ступного року цю колекцію планую ще 
поповнити. А найголовніше, що всі ці 
трави зовсім не заважають іншим рос-
линам на городі. До того ж багато з них 
ще й прекрасні медоноси, так що з весни 
та все літо мій город відвідує безліч 
бджіл та інших корисних комах.

Зараз, завдяки змішаним посадкам, 
місця на городі вистачає всім рослинам, 
і ніхто не ображений і не утиснений.

З повагою,
Людмила Миколаївна Клименко 

член Клубу ОЗ, смт. Золочів
Харківська обл.

Аптечка на грядці
Календула

Оман высокий

Огіркова трава

Эхінацея

Здрастуйте, дорогі читачі! Хочу розпові-
сти вам про одне потрясіння, яке я пережи-
ла після того, як вирішила сама подивити-
ся, що пишуть на «безпечних» порошках. 

Пішла до магазину з метою придбати 
такий миючий засіб. У сільському магази-
ні особливого вибору не було (везуть, що 
подешевше, яка тут турбота про безпеку), 
але знайшовся-таки один порошок, для ді-
тей. Я колись чула неприємні відгуки чес-
них хіміків з приводу цього «турботливого 
ушастика». Але різкість суджень іноді ви-
кликала сумніви. Й ось прийшов час самій 
«познайомитися» з цим шедевром хімічної 
промисловості.

 «Знайомство», я вам скажу, було не з 
приємних. Отруїлася я цим порошком, 
хоча маю далеко не дитячий організм і зі 
здоров'ям все гаразд. Люди, я ж його навіть 
не розкривала!!! Просто витратила хвилин 
10, поки розшукала на пачці перелік 
складових компонентів і за допомо-
гою лупи все прочитала. А потім шви-
денько винесла ЦЕ на вулицю, тому 
що дуже вже смердить. Я давно відви-
кла від звичайних миючих засобів і 
насилу переношу навіть їхній запах. 
Винесла, поклала на ґанку будинку 
та... з подивом виявила, що цих 10 
хвилин вистачило, щоб мій організм 
відреагував належним чином. У моїй 
книжці «Давайте помиримСЯ с При-
родой» є глава «Действительность собой 
определяя». Я там описую, як перевіряю 
біопрепарати на істинність цієї назви. Річ 
у тому, що у мене відразу йде реакція орга-
нізму на наявність отруйних речовин: 
з'являється сухість навколо рота, печіння 

та навіть мікротріщинки на губах. Мікро-
тріщинки – в особливо токсичних випад-
ках.

Уявляєте мій шок, коли саме така реак-
ція почалася після контакту з ДИТЯЧИМ 
порошком? Потім з'явилося подразнення в 
горлі, що буває теж в особливо небез-
печних випадках. Але і це ще не все! 
Понад півгодини свербіли та сльози-
лися очі! І це при тому, що руки я по-
мила відразу, як вернулася до будин-
ку. Решту дня я не могла заспокоїти-
ся. Це ж як треба поклонятися гро-
шам, щоб з таким спокоєм виро-
бляти отруту прямої дії для ново-
народжених дітей! Адже рекомен-
дації дані на пачці: «...розроблено спеціаль-
но для прання білизни та одягу дітей будь-
якого віку. У тому числі новонародже-
них...».

Щоб чесно вам написати цю фразу, як за-
значено на самому порошку, мені довелося 
зробити над собою зусилля та взяти його 

ще раз до 
рук. І знову 
отруїтися. 
Боже мій, а 
люди цим пе-
руть речі сво-
їм улюбле-
ним малень-
ким діточ-
кам!

А тепер 
поговоримо про склад. Щоб не мучити себе 
зайві хвилини контактом з цим «безпеч-
ним» миючим засобом, склад скопіювала з 
Інтернету: сульфати (менше 30%), фосфати 
(5-15%), кисневмісні речовини, які вибілю-
ють (5-15%), аніонні ПАР (5-15%), карбонати 

(5-15%), силікати (5-15%), неіоногенні ПАР 
(менше 5%), піногасник (менше 5%), фосфо-
нати (менше 5%), ензими, оптичні відбілю-
вачі, віддушка.

А тільки перед цим читала статтю з по-
п е р е д ж е н н я м  ч е с н и х  х і м і к і в . 

Запам'ятайте! Ток-
сичними (отруй-
ними) є засоби, що 
містять такі ком-
поненти: фосфона-
ти, солі алюмінію 
– цеоліти, ТАЕД, 
ЕДТА, аніонні, ка-
т і о н н і  П А В и , 
мило, піногасни-

ки, ензими, сполуки хлору (хлорамін), амі-
аку, бору (борна кислота, перборат натрію), 
каустичну соду. Всі ці компоненти небез-
печні не тільки для людини, але й для на-
вколишнього середовища.

І до вашого відома, у нас в Україні з 2010 
року існує лист Мінздраву про заборону 
прання одягу дітям до 3-х років пральними 
порошками на основі синтетичних ПАР. 
Саме таких, які вказано на цьому порошку: 
аніонні ПАР (5-15%)...

Ось така інформація для роздумів. Спо-
діваюся, що люди все-таки розберуться в 
цьому питанні та перестануть підживлю-
вати своїми грошима виробництво поді-
бних речей. Добре було б усім подивитися 
художній фільм «Прекрасная зелёная». 
Дуже повчальний і світлий. Тоді й наша 
планета зітхне з полегшенням і відродить 
своє здоров'я.

Валентина Ляшенко
Клуб ОЗ, м. Нікополь

Дніпропетровська обл.

«Ушастий» яд
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Координати Клубу ОЗ 
в Вашому регіоні

Фалафель

Інгредієнти для однієї порції з 20 середніх 
кульок: 2 склянки сухого нуту (попередньо за-
моченого на 8-12 годин), 1 пучок петрушки, на-
різаний, 2 невеликі цибулини (порізати на 4 
частини) або одна велика (порізати на 8 час-
тин), 12 зубків часнику, спеції (каррі, куркума, 
коріандр, зіра, чорний перець або інші які ви 
любите) і сіль за смаком, 1 ч. ложка розпушува-
ча тіста, 2 ч. ложки борошна, олія для смажен-
ня (якщо немає фритюрниці, то можна вико-
ристати глибоку каструлю).

 Приготування
1. Перш ніж зробити суміш для фалафеля, 

важливо переконатися, щоб усі інгредієнти 
(особливо петрушка та нут) не містили в собі 
надлишку води: суміш має бути якомога сухі-
шою. Якщо суміш надто волога, фалафель ста-
не розпадатися під час смаження.

2. Покладіть усі інгредієнти до кухонного 
комбайна (блендера) та змішуйте до отриман-
ня консистенції пасти (можна перекрутити на 
м’ясорубці). Вона повинна вийти з невеликими 
грудками.

3. Приготовану пасту перекладіть у велику 
миску та накрийте поліетиленовою плівкою. 
Поставте в холодильник не менше ніж на дві 
години.

4. З охолодженої пасти сформуйте кульки та 
смажте при температурі близько 180°С у фри-
тюрниці або глибокій каструлі, поки вони не 
стануть красивого золотисто-коричневого ко-
льору. Зазвичай це займає 5 хвилин.

5. Фалафель можна загорнути в піту з тахіні, 
з соліннями, огірками, помідорами, листям са-
лату, оливками та капустою.

Смачного!

Марина Білик
поселення «Долина Джерел»

www.facebook.com/Vilna.Karma

Торт «Райська насолода»

Вас поздравляем с Новым годом,
Пускай мечты из глубины души,
Словно в родной земле живые всходы,
Взойдут, и принесут плоды.

Каждый участок сам свой формирует,
И сам решает где чему расти,
Вот так и в жизни, счастье будет,
Коли его посеем на своём пути.

Пусть каждый будет счастлив и стре-
мится,
Счастливей сделать мир вокруг себя,
Планета будет вся от радости светиться,
Помирятся коль люди и Земля.

Желаем вам богатых урожаев,
Добра, достатка, на Родной земле,
Для этого газету выпускаем,
Чтобы «к Земле с любовью» на участок
люди вышли по весне.

Iван Талалаєв
Клуб ОЗ, м. Луганськ

з новим роком!

Цей дуже смачний торт був приготований 
Оленою Трофіменко,  який із задоволенням з'їли 
співробітники Клубу ОЗ в м. Києві на дні  наро-
дженні Петра Трофіменко, після чого багато хто 
захотів дізнатись його  рецепт. Виконуючи по-
бажання, публікуємо його в газеті.

Інгредієнти: борошно (у тісто) — 150 гр.; 
яйця (1 жовток — в тісто, 5 жовтків — у крем, 6 
білків — у начинку «баунті») — 6 шт.; цукор (230 
гр. — у «баунті», 100 гр. — у тісто, 50 гр. — у крем) 
— 380 гр.; стружка кокосова (в «баунті» + для по-
сипки) — 200 гр.; масло вершкове ( 150 гр. — в тіс-
то, 200 гр. — у крем) — 350 гр.; молоко (у крем + 2 
ст. л. у глазур) — 300 мл; розпушувач тіста — 1 
пакет; какао-порошок — 2 ст. л.; шоколад молоч-
ний — 100 гр.

Приготування
Готуємо тісто: у мисці змішуємо жовток, цу-

кор, масло та какао. Всипаємо борошно з розпу-
шувачем і замішуємо тісто. У форму для торта 
(я вистелила пекарським папером, вийняла 
його, перенесла на стіл, тому що у формі важко 
розрівнювати тісто) викладаємо 2/3 тіста й при-
минаємо пальцями. Бортики робити не треба. 
Решту тіста приминаємо в коржик (щоб краще 
промерзло) і кладемо до морозилки.

Готуємо начинку «баунті»: збиваємо білки з 
цукром, як на безе, додаємо кокосову стружку 
та обережно перемішуємо «баунті» ложкою.

Викладаємо «баунті» на тісто. Виймаємо з 
морозилки замерзле тісто, що залишилося, та 
натираємо на крупній тертці на шар «баунті».

Випікаємо 1 годину при температурі 180°С. 
Потім відкриваємо дверцята духовки, але торт 
не виймаємо, нехай там остигає. Щойно стане 
теплим, можна сміливо виймати. Потім пере-

вертаємо його на тарілку та знімаємо папір.
Готуємо крем: жовтки та цукор збиваємо, до-

даємо молоко та варимо на водяній бані до гус-
тоти кефіру. Після цього охолоджуємо крем до 
кімнатної температури.

Збиваємо масло (воно має бути теж кімнат-
ної температури) і потроху, не припиняючи зби-
вати, вливаємо суміш з жовтків, цукру й моло-
ка.

Якщо масло та суміш різних температур або 
якщо суміш буде влита великими порціями, 
крем розшарується, виглядатиме «зсілим», нео-
днорідним. На смак це ніяк не вплине, а вигляд 
буде не дуже.

Отриманим кремом обмащуємо весь торт. 
Ставимо в холодильник для охолодження.

Коли крем застигне, заливаємо торт 
глазур'ю. Для глазурі розтопити шоколад з мо-
локом, перемішати й залити середину торта. З 
боків обсипати кокосовою стружкою.

Обов'язково потрібно дати постояти торту 
ніч у холодильнику, він добре просочиться та 
стане особливо смачним!

Приємного апетиту!
www.povarenok.ru


