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Клуб у м. Шостці відкритий у 2006 році та налічує нині понад 700 
членів. По суботах з листопада по березень проводяться на-

вчальні семінари з агротехніки природного землеробства. На семі-
нарах також приділяється увага здоровому способу життя, нату-
ральному харчуванню. Проводять їх в основному досвідчені члени 
Клубу, але бувають і приїжджі лектори. У магазині Клубу пред-
ставлена практично вся продукція, необхідна для вирощування 
органічних овочів і фруктів. Працюють досвідчені консультанти, 
готові відповісти на багато складних питань з агротехніки, нату-
рального харчування. Всі разом працюємо над питанням забезпе-
чення екологічно чистими продуктами харчування. Уже багато 
чого можна купити в Клубі або підкажемо де.

З 1999 року займаємося вирощуванням овочів не лише для себе, 
але й для інших людей. У 2004 році перейшли на природне земле-
робство і зараз вирощуємо ранні овочі кращої якості. Збудували 
дві енергозберігаючі теплиці загальною площею 400 м2, з яких го-
дується близько 100 сімей. Освоюємо помалу фрукти і ягоди. По-
саджено сад площею 3 сотки, в теплицях росте ще виноград, ківі 
та гранат. Через пару років будемо забезпечувати своїх покупців 
ще й фруктами.

Клуб Органічного Землеробства в Шостці відкривали, вже бу-
дучи твердо переконаними у необхідності природної агротехніки. 
Зараз у Клубі зібралися однодумці, які поділяють наші погляди і 
допомагають поширювати їх.

Наша сім'я веде здоровий спосіб життя. Намагаємося бути при-
кладом для членів Клубу.

Андрій та Світлана Марченко

Клуб ОЗ  
в м. Шостці  
(Сумська обл.)

П Р О  К Л У Б  О З

Члени Клубу ОЗ, в основному дачники, — 
це особливі люди. Нас об'єднує бажання виро-
щувати екологічно чисті продукти, творча 
улюблена робота на своїх невеликих ділян-
ках, де ми відпочиваємо як душею, так розу-
мом і тілом.

Середній вік члена клубу — понад 57 років. 
Це означає, що більшість із нас лише з рока-
ми починає відчувати потребу спілкування з 
землею. І що дивно, багатьом це спілкування, 
захоплююча робота на землі продовжує ак-
тивне життя. Тих, кому за 70, у клубі майже 
п'ята частина! Значить, є куди приїжджати 
онукам і правнукам, щоб доторкнутися до 
живих творінь, відчути радість від можли-
вості самому зірвати з куща і тут же з'їсти 
смородину, малину або аґрус. Велике вам за 
це спасибі. Чудово, що ви є!

В Україні понад 5 мільйонів дачних діля-
нок. Дачники — це виняткове явище постра-
дянського простору. І їхній вплив на життя 
нашого суспільства важко переоцінити. Зав-
дяки дачникам і їхнім невеликим ділянкам 
країна пережила економічні та продовольчі 
кризи. А як чекає Земля, наша спільна мати, 
ласкавого і дбайливого до себе ставлення, і 
дачники тут попереду планети всієї. Саме їх-
німи руками обласканий кожен куточок дач-
ної ділянки, а непридатні землі (найчастіше 
під дачі давали незручні для обробітку землі) 
за короткий термін перетворилися на квітучі 
сади.

Творче, захоплююче спілкування з землею 
робить сучасну урбанізовану людину більш 
людяною, по-справжньому живою. І ось та-
ких дачників, активних членів клубу, можна 
впізнати на вулиці з першого погляду: вони 
щирі, спілкуються просто, без масок, погляд 
їхній більш добрий і часто сповнений ен-
тузіазму.

Однак у календарі досі немає загальнодер-
жавного свята — Дня дачника. Пропонуємо 
всім членам клубу взяти участь у тому, щоби 
вплинути на депутатів і затвердити таке свя-
то 23 липня. Хай це буде вихідний день, коли 
вся сім'я може зібратися разом і провести 
його на своїй ділянці. Редакція газети вітає 
усіх з Днем дачника і святом усієї Землі! 
Будьте здорові й щасливі!

Петро Трофименко
Клуб Органічного Землеробства, м. Київ

Організатори Клубу —  

Марченко Андрій Миколайович 

 і Марченко Світлана Олександрівна. 

Тел.: (066) 228-43-57,  

e-mail: marchenkoan@ukr.net

Клуб розташований за адресою:  

м. Шостка, вул. Карла Маркса, буд. 21. 

Тел.: (050) 307-15-05.

День дачника — 
свято землі

ВідгуКи членіВ Клубу

«Я член Клубу ОЗ в м. Шостці з 2006 року і вдячна, що він у нас 
є. За цей час я дізналася не тільки про агротехніку природного 
землеробства. Використовую в побуті порошки, засоби для до-
гляду за посудом, шампуні, які оздоровили моє волосся. Мій ма-
теріальний і духовний світ дуже змінився. Все, що здійснює наш 
Клуб, йде на благо мені і моїй родині.»

Королевська Любов Іванівна.
«У Клуб ОЗ я закохана серйозно й остаточно. Завдяки Клубу 

я по-новому почала ставитися до землі, до природи. Я вдячна 
долі, що звела мене з такими чудовими людьми. Спасибі Вам за 
те, що сієте добре, вічне. Щастя і благополуччя.»

Стегайло Тетяна Олександрівна.
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у гОрОді
Настав час збирання врожаю ран-

ніх овочевих культур — редиски, 
огірків, ранньої і цвітної капусти, 
часнику.

Після збирання редису на звільне-
ну площу можна посіяти кріп, салат 
або сидерати (суміш вівса з викою, 
гречку, просо), які не тільки оздоров-
лять ґрунт, але і дадуть багато зеленої 
маси для мульчі або компосту. Тільки 
не сійте сидерати сімейства хрестоц-
вітих (гірчицю, ріпак, редьку), щоб 
уникнути на цих грядках стомлення 
ґрунту і накопичення хрестоцвітої 
блішки.

На початку липня сіють редьку для 
зимового зберігання. Міжряддя — 25 
см, у рядку — через 20 см. Посіви мож-
на накрити білим спанбондом, щоб за-
хистити від блішки.

Огірки збирають часто — через 
день, щоб не допустити переростання 
і стимулювати утворення нових 
зав'язей. Для підтримки рослин у спе-
котну пору підживлюйте по листу роз-
чином Ріверму та для профілактики 
хвороб обробляйте Мікосаном-В.

Поряд з мульчуванням і поливами 
проводьте обробки біопрепаратами, 
щоб не допустити розвитку фітофто-
ри та інших грибкових захворювань. 
Для продовження дії біопрепаратів 
додавайте в бакову суміш Ліпосам — 
це дозволить обробляти рідше, ніж 
зазвичай.

Для боротьби з усіма видами шкід-
ників використовуйте Актофіт з Лепі-
доцидом, Бітоксибациліном, Верти-
циліном (консультанти Клубу у вашо-
му регіоні підкажуть).

З народних методів можна пора-
дити.

•  При появі попелиці обприскуйте 
рослини з нижньої сторони лист-

ків настоями тютюну, часнику (ви-
користовуйте виламані стрілки).

•  У виявлені гнізда чорних мурашок 
закопуйте рибні кістки, поливайте 
настоєм часнику, розчином препа-
рату Дачник.

•  Для відлякування метеликів капу-
стяної білянки регулярно обпри-
скуйте капусту настоєм полину.

Часник викопуйте цілком і розві-
шуйте на два тижні для просушуван-
ня. Після часнику добре посадити су-
ницю.

у Саду
У липні після закінчення плодоно-

шення суниці видаліть усі вуса, про-
рихліть міжряддя, добре полийте і 
підживіть Біовітом, Вермістимом.

Для відлякування суничного дов-
гоносика обприскують посадки роз-
чином хвойного концентрату або 
Актофітом. Проведіть профілактич-
ну обробку Триходерміном і Нема-
тофагіном для пригнічення всіля-
ких гнилей та галових нематод.

Якщо посадки сильно вражені пля-
мистістю або кліщами, можна скоси-
ти всі рослини, але не пізніше 15 лип-
ня. Скошену плантацію обробіть кіль-
ка разів баковою сумішшю з додаван-
ням Актофіту.

У липні готують розсаду суниці для 
літнього садіння — поливають, під-
живлюють, обробляють від шкідни-
ків. Кращий строк садіння — з 20 лип-
ня по 20 серпня.

 Ґрунт ретельно підготуйте за два 
тижні до садіння, використовуючи 
ЕМ-Бокаші, щоб ґрунт осів. У лунки 
при садінні додайте Азогран. Після 
садіння поливайте щодня дощуван-
ням, щоб швидше відбулося вкорі-
нення.

Липень — щедрий місяць: дозріває 
смородина, аґрус, малина.

При збиранні ягід звертайте увагу 
на стан рослин. При появі личинок 
пильщиків, вогнівок обприскайте ро-
слини Актофітом. Не забувайте, що 
період очікування після обробки Ак-
тофітом — 48 годин. Пошкоджені пло-
ди збирайте і знищуйте, всохлі гілки 
вирізайте.

На початку липня проведіть коре-
неве підживлення всіх плодових куль-
тур. Для позакореневого підживлення 
використовуйте препарати від ГК 
«Біона», які пропонує Клуб.

Підживіть абрикос після збору вро-
жаю по листу розчином Ріверму для 
закладення бруньок майбутнього 
врожаю.

Липень — час літнього обрізання 
саду. Існує думка, що літнє обрізання 
позитивно впливає на врожай майбут-
нього року.

Прищипніть пагони, що ростуть 
усередину крони, вовчки. Гілкам на-
магайтеся надати положення, близьке 
до горизонтального. Потужні приро-
сти більше 50 см теж прищипніть, щоб 
вони почали галузитися.

У липні починається другий період 
сокоруху, і можна проводити щеплен-
ня плодових. Іде масове окуліруван-
ня — щеплення сіянців бруньками 
сортових рослин для отримання сад-
жанців плодових культур.

При збиранні малини червиві ягоди 
кладіть в окремий посуд. Пошкоджені 
ягоди залийте солоною водою — ли-
чинки спливуть. Після видалення ли-
чинок ягоду обполосніть і варіть ва-
рення.

у КВітниКу
У відцвілих багаторічників — 

лілій, півоній, люпину — видаляють 
квітконоси, добре їх поливають і під-
живлюють, оновлюючи мульчу.

Викопуйте цибулини гіацинтів, 
тюльпанів і після обробки Трихо-
дерміном, Мікосаном-Н або препа-
ратом «Надійні закрома», зберігайте 
у темному сухому місці до початку 
вересня.

Підв'яжіть до опори гладіолуси та 
жоржини, щоб не викривлялися квіт-
коноси.

У липні можна сіяти примули, брат-
ки, маргаритки, пеларгонії, гвоздику 
турецьку, аквілегію, дельфініум та 
інші багаторічні квіткові культури, 
які будуть цвісти лише наступного 
року.

Олена Почтарьова
керівник школи дачника

член Клубу ОЗ, м. Київ

П Р И Р ОД Н Е  З Е М Л Е Р О Б С Т В О

рОбОти В липні
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Мій сад займає більшу частину 
ділянки, розташованої біля бу-

динку в Донецьку. За площею це близь-
ко 10 соток. Свій сад я почав висаджува-
ти в 1992 році після двох років безуспіш-
них зусиль привести до ладу запуще-
ний сад, який дістався мені при купівлі 
будинку. Зараз від того саду залишили-
ся лише два п'ятдесятирічних абрико-
си. Решту півсотні дерев я висадив за 
останні 20 років. 

Найбільше в моєму саду яблунь: 
майже сімдесят сортів на 27 деревах. 
Потім груші — двадцять два сорти на 
семи деревах. Абрикоси, сливи, череш-
ні, вишні, персики, нектарини. Є й али-
ча, айва, шовковиця, кизил, велико-
плідний глід, волоський горіх. Із жар-
ких країн до мого саду прийшли: ли-
мон, інжир, хурма і зизифус. Є й деко-
ративні рослини: туя, ялівці, сосни, 
гінкго білоба. При виборі культур і сор-
тів намагаюся користуватися принци-
пом: «Мені не треба всього — достатньо 
найкращого». Для мене важливо, щоб 
дерева не вимагали складного догляду 
і відповідали нашому клімату.

Більшість дерев у саду на середньо-
рослих і слаборослих підщепах. Для 
зручності робіт із ними я сформував їх 
заввишки не більше двох з половиною 

метрів. Черешні заввишки до чотирьох 
метрів. Понад чотири метри тільки 
горіх і старі абрикоси. Всі недавні по-
садки тільки на карликових і напівкар-
ликових підщепах. Їхній зріст до півто-
ра метри.

Час сказати довгоочікувану фразу: 
«До речі, про пташок»! Птахи в саду 
жили ще тоді, коли він не був моїм. Мої 
діти знаходили гнізда птахів на старих 
деревах і в густому чагарнику. У нас 
гніздилися синиці, горихвістки, мухо-
ловки, плиски і, звичайно ж, горобці. 
Усім цим пташиним родинам було за-
тишно в занедбаному саду. Сад дуже 
нагадував листяний ліс. Крони восьми- 
і навіть дванадцятиметрових дерев у 
верхній своїй частині зімкнулися. 
Плодів сад давав багато, але більшість 
з них була вражена комахами і хворо-
бами. Восени за вітряної погоди вихо-
дити в сад було небезпечно, оскільки 
яблука і груші, які я не зміг зняти на-
віть за допомогою драбини та плодоз-
німача, могли настукати по голові.

Мене такий стан справ абсолютно не 
влаштовував. Тому я, начитавшись 
«розумних» книжок, за допомогою 
бульдозера розчистив від сміття ділян-
ку для молодого саду на прилеглому 
до будинку пустирі, а в старому саду 

розкорчував і вирівняв місце для горо-
ду. Місць для гніздування птахів у 
мене практично не залишилося. Зараз, 
після закінчення курсів пермакультур-
них дизайнерів, я б зробив усе по-іншо-
му. А тоді у мене не було ні знань, ні 
терпіння, для того щоб «чекати мило-
стей від природи». Результатом таких 
моїх «правильних» дій стало те, що мо-
лодий сад залишився без «повітряного 
прикриття». Шкідники, чисельність 
яких птахи раніше утримували в дина-
мічній рівновазі, розмножилися, а за-
хисники відлетіли шукати нові місця 
для гніздування. І почалася «хімічна 
війна». Я, не в силах дивитися, як пол-
чища комах обгризають до черешків 
листя посаджених мною з любов'ю де-
рев, взявся за обприскувач. Отрути ста-
вали все сильнішими, а спалахи чи-
сельності комах частішали. Всілякі 
фоси, нітрафен і БІ-58 знищили остан-
ніх моїх союзників: златоглазок, соне-
чок, наїзників, богомолів і павуків. Ли-
стовійка, плодожерка, довгоносики, 
попелиця, щитівка, пильщики, амери-
канський білий метелик — кого тільки 
я не принадив до свого саду монокуль-
турними посадками і відсутністю при-
родних ворогів. Радості така робота 
мені не приносила. Їсти плоди, відбиті 
за допомогою хімії у комах і хвороб, не 
хотілося. Пригощати інших було 
страшно. Навіть ґрунт у моєму саду 
образився на господаря. Врожаї полу-
ниці, малини й городніх культур від-
чутно знизилися. Після тринадцяти 
років війни я зрозумів, що перемогти в 
ній неможливо, визнав свою поразку і 
склав «хімічну зброю».

Відновлювати природну рівновагу 
у своєму саду я почав із приваблюван-
ня птахів. Восени зробив і розвісив по 
саду п'ять штучних дуплянок. Пере-
став проріджувати кущі барбарису, в 
яких птахи люблять спати в безпеці. 
Повністю відмовився від будь-якої 
хімії, включаючи мінеральні добрива. 
Проти шкідників саду використовував 
тільки Лепідоцид і Бітоксибацилін — 
біопрепарати, розроблені ще в СРСР. 
Поступово птахи та корисні комахи 

Ж И В Н І С Т Ь  Н А  Д І Л Я Н Ц І
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повернулися до мого саду. За ними 
прийшли і ящірки з жабами. Коли я 
зробив невеличку водойму в саду, в 
ній оселилися жаби. У перший рік го-
рихвістки і синиці заселили три ду-
плянки з п'яти.

Пара синиць загніздилися в асбо-
цементному стовпі паркану, поруч з 
яблунею сорту Уманська зимова. Ось 
тоді я перший раз побачив своїми 
очима роботу моїх союзників. Від 
стовпа з гніздом до яблуні синиччи-
ним батькам було льоту менше се-
кунди. Я близько години спостерігав, 
як з труби вгору вилітає і сідає на 
яблуню одна синиця. Через секунду 
після зльоту її місце в гнізді займає 
інша синиця, з гусеницею в дзьобі. 
Лунає нетерплячий галас пташенят: 
«Дай мені! Дай мені! Дай мені!» І че-
рез мить — зліт. У цей момент інший 
з батьків з гусеницею в дзьобі вже че-
кає на гілці своєї черги на посадку. 
Ця карусель з періодом 3-5 секунд 
крутилася весь час, що я простояв з 
відкритим ротом біля дерева. В те 
літо вони висиділи, вигодували і «по-
ставили на крило» три виводки, і в 
кожному було не менше восьми пта-
шенят! Уявіть собі, скільки потомст-
ва повинні були дати випускники ць-
ого «льотного училища»! Але наступ-
ного року спалаху чисельності сини-
ць у моєму саду не сталося, хоча всі 
дуплянки були зайняті. Пізніше я 
дізнався, що суворі зими зменшують 
чисельність птахів у сотні разів. До 
весни доживають тільки найсиль-
ніші або найсміливіші.

Зараз у мене перед вікнами, на сливі, 
висить годівниця для птахів. Взимку 
ми всією сім'єю стежимо, щоб вона не 
була порожньою. Адже кожен знає: мо-
роз переносити легше ситим.

Цього року, з середини травня, у 
нас в Донбасі почала сильно докучати 
листовійка. Щоранку на сливі я роз-
гортав 20-30 свіжозагорнутих листоч-
ків. Така ж картина була на яблунях і 
груші. Трохи менше на вишні, череш-
ні та абрикосі. У моїх замовників ли-
стовійка крутила листя навіть у во-
лоського горіха! Я спробував впорати-
ся з проблемою за допомогою Акто-
фіту і Бітоксибациліну. Повний про-
вал. Гусенички чудово себе почували 
у своїх зелених обладунках. Згадав, 
що позбутися дрібної гусені мені рані-
ше допомагав Лепідоцид, але в прода-
жу його я не знайшов. Що ж робити? 
Обприскувати свій сад хімією не хоті-
лося, але в голові виникло закономір-
не питання: «Якщо перезимувала така 
величезна кількість метеликів шкід-
ника, чи зможу я вручну стримати 
атаку другого покоління листовійки? 
А в наших краях буває ще й третє!» 
Майже тиждень у моїй душі йшла бо-
ротьба, і врешті-решт, я не встояв пе-
ред спокусою. Запасся убивчим пре-
паратом і вирішив обробити для по-
чатку мою улюблену сливу сорту Кир-
гизька чудова. Мене не залишало від-
чуття, що я готуюся зробити щось га-
небне, тому я прокинувся раніше, ніж 
зазвичай, для того, щоб провести об-
робку без свідків. І ось, коли я вже роз-
водив препарат, на сливі, наміченій 
мною для обробки, раптом з'явилася 
зграя з 5-7 синиць. Весело перемовля-
ючись між собою, вони за 2-3 хвилини 
очистили мою улюбленицю від гу-
сені! Я на власні очі спостерігав ви-
ступ «групи вищого пілотажу». Пташ-
ки одночасно робили одне і те ж. Вони 
підлітали до молодих приростів на 
кінцях гілок з нижньої сторони і, як 
колібрі, зависали спинкою до землі. 

Однією лапою синиці трима-
лися за гілочку, другою швид-
ко розгортали скручене листя. 
Момент скльовування гусени-
ці я жодного разу оком не зміг 
зафіксувати. Напевно, його 
можна детально розглянути 
лише під час зйомки спеціаль-
ною камерою. Під час вистави 
я стояв, як заворожений, в 
п'яти метрах від дерева. Це 
було справжнє Диво! Коли «пі-
лотажна група» перелетіла на 

наступне дерево, я підійшов до сливи. 
Якість роботи синиць-віртуозів мене 
вразила. Всі скручені листки були по-
рожні! За секунди пернаті аси виріши-
ли проблему, яка обтяжувала мою 
Душу цілий тиждень. Мені залишило-
ся придумати: куди подіти приготов-
лений розчин.

Пізніше, коли заспокоївся, прийш-
ло розуміння того, що глядачем по-
вітряного шоу я став невипадково. 
Вищі сили змушені були втрутитися 
для того, щоб перешкодити мені зро-
бити вчинок, який суперечить моїм 
переконанням. А ще мені здається, 
що таким чином синички віддячили 
нашій сім'ї за насіння і сало, якими 
ми їх підгодовували взимку. Адже 
годівниця висить якраз на тому де-
реві, яке я хотів обробити. Як би там 
не було, я дуже вдячний пташкам за 
урок. Вони мені наочно показали, 
що, якщо ти не знаєш рішення, це не 
означає, що його немає. Важливо 
чути не тільки те, що підказує тобі 
розум, але і те, про що говорить со-
вість. Рішення, які суперечать со-
вісті, — помилкові!

У подяку синичкам я виготовив і 
встановив більше двох десятків сини-
чичників. Як виготовити і встановити 
будиночки для птахів — тема вельми 
широка. Її я торкнуся в наступній 
статті. А тут я хочу подякувати й ін-
шим птахам, які живуть або приліта-
ють в мій сад. Горобчикам — за скльо-
ване насіння бур'янів. Воронам — за 
посаджені горіхи. Шпакам — за від-
биття навали бронзівки і нескльовану 
черешню. Сойкам, що крадуть перші 
абрикоси, — за цікавість і красу опе-
рення. Горихвісткам — за довіру. Спа-
сибі вам, рідні, вибачте, якщо когось 
пропустив!

З 9 по 14 серпня 2013 року Перма-
культурний союз України проведе на 
моїй ділянці семінар, присвячений 
теорії та практиці пермакультури. 
Якщо ви маєте намір будувати своє 
життя за живими законами Природи, 
приїжджайте, вивчайте і користуйте-
ся ними!

Феодор Рябінін,
сертифікований дизайнер пермакультури,

член Клубу ОЗ, м. Донецьк
тел. з 8.00 до 20.00: 

 (050) 675-87-34  та (067) 620-87-34.
donetsk_oz@ukr.net
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Мало хто з городників не знає сьогодні 
про користь сидератів для поліпшен-

ня структури і поживності ґрунту. Варто 
нагадати, що саме сидерати — найбільш 
природний і доступний вид добрив, без-
печний для людини. Їх вирощують для 
швидкого отримання органічної маси, яка 
слугуватиме цінним джерелом живлення 
для ґрунтових мікроорганізмів. І як резуль-
тат — значне зростання родючості ґрунту.

Перелік корисних властивостей сидератів 
величезний. Але, знаючи всі переваги таких 
рослин, не у всіх виходить підібрати правиль-
ні сидерати саме для конкретної ділянки.

Категорично не можна сіяти сидерати 
в якості попередника для культур, які на-
лежать з ними до одного сімейства. Якщо 
ви збираєтеся вирощувати капусту або бу-
ряк, не сійте як попередника ріпак, гірчи-
цю, редьку олійну. Рослини одного сімей-
ства мають схильність передавати свої хво-
роби, характерні саме цьому сімейству.

При виборі сидерата подумайте, який 
результат вам потрібний. 

Якщо ви вирішили швидко виростити 
мульчу або матеріал для компостування, то 
найкращим буде вибір редьки олійної. 
Зростає вона швидко, дає велику кореневу 
і листову масу. До того ж знищує збудників 
хвороб, активно пригнічує нематоди (кру-
глих дрібних черв'яків), які особливо згуб-
ні для картоплі.

Якщо ж вам треба збагатити бідний азо-
том ґрунт, то варто посіяти люпин і інші 
бобові культури.

В'юнкі боби, наприклад вику, краще 
висівати рядами з відстанню 7—12 см з хре-
стоцвітими (через ряд) або в суміші із зла-
ковими (вівсом, житом або пшеницею) на-
весні або в другій половині літа після збору 
ранніх овочевих культур. Відмічено, що то-
мати, вирощені по виці, дають урожай на 
45% більший, ніж без допомоги сидерата.

Гарним азотним добривом слугує фа-
целія. За 40—45 днів набирає 200—300 кг 
зеленої маси на сотку, що рівноцінно вне-
сенню туди 300 кг гною. За літо можна от-
римати 3—4 посіви. Така скоростиглість 
дозволяє в будь-який час сезону, особливо 
після збирання врожаю, без внесення 
гною зробити з важких ґрунтів високоя-
кісну ділянку. Також фацелія попереджає 
появу вірусних (фітофтори), грибкових 
(кореневих гнилей та ін.) захворювань. 
Якщо посіяти фацелію в суміші з боба-
ми — різко знижується чисельність бруху-
са (горохової зернівки), попелиці, буль-
бочкових довгоносиків та інших пара-
зитів. Її нектар приваблює багатьох енто-
мофагів (хижих комах), які знищують пло-
дожерок, листокруток, яблуневого квіт-
когриза та інших шкідників. Від сусідства 
з фацелією гине сарана, ґрунтові нематоди, 
що вражають картоплю і коренеплоди, 
зникає дротяник.

Гарні результати дає посів фацелії з лип-
ня по серпень.

Злакові сидерати гарні для розпушу-
вання ґрунту. Якщо виникає необхідність 
задернити затоплену ділянку, теж слід сія-
ти злакові. Вони допоможуть запобігти ви-
миванню родючого шару.

Так, кислі болотні ґрунти й осушені тор-
фовища покращить овес посівний. Він та-
кож є прекрасним фітосанітаром, очищає 
ділянку від бур'янів (пирію, осоту), оздо-
ровлює ґрунт після картоплі від кореневої 
гнилі. Сіють з весни до кінця вересня.

На найбідніших важких ґрунтах, де вже 
нічого не росте можна посіяти гречку!

Вона збагачує ґрунт фосфором і калієм. 
Медонос. Її квіти приваблюють багатьох 
ентомофагів, які борються зі шкідниками 
плодових і овочевих культур. Триразовим 
посівом гречки можна за один сезон поз-
бутися всюдисущого пирію! Використову-

ють для оздоровлення ґрунту від патоген-
них мікроорганізмів, що викликають хво-
роби злакових. Коріння рослини забезпе-
чує розпушування ґрунту на 0,8—1,5 м. Це 
кращий сидерат для саджання під плодо-
вими деревами і кущами, оскільки не вису-
шує ґрунт. Сіють гречку з середини травня 
до середини серпня.

Багато хто знає, що гарбуз, огірки, капу-
ста сильно виснажують ґрунт. Після них 
корисно посіяти фацелію, ярову вику, ози-
мий ріпак. Після збирання помідорів, пер-
ців, картоплі не зайвим буде посіяти гірчи-
цю.

Вона нормалізує кислотно-лужний ба-
ланс ґрунту. Служить профілактичним за-
собом від шкідників (дротяника, слимаків, 
горохової плодожерки) і грибкових інфек-
цій (ризоктоніозу, парші картоплі).

Важливо правильно вибрати час посі-
ву сидератів. 

Наприклад, люпин дає найбільшу кіль-
кість азоту, якщо його висівати навесні, 
тоді урожай зеленої маси буде великим. 
Але в більшості випадків, займати весною 
грядки люпином не хочеться. Тому часті-
ше висівають як сидерати озимий ріпак і 
редьку олійну пізно влітку, після збору 
овочів.

Редька олійна дає найбільший урожай 
зеленої маси при посіві в першій половині 
серпня. Якщо ґрунт на ділянці схильний 
до ерозії восени і зимою, то зазвичай реко-
мендують сіяти озимий ріпак. Його зеле-
ну масу закладають навесні в ґрунт. Редька 
масляниста і озимий рапс не лише підви-
щують родючість ґрунту. Їх надземна ча-
стина і кореневі залишки стримують роз-
виток і накопичення грибкової інфекції в 
ґрунті.

Олена Почтарьова
керівник школи дачника

член Клубу ОЗ, м. Київ

П Р И Р ОД Н Е  З Е М Л Е Р О Б С Т В О 

Сидеральні рОСлини — 
яК праВильнО підібрати їх 

для ділянКи
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Поширене питан-
ня садівника-

дачника — що роби-
ти з мурахами на 
ділянці?

Перш ніж брати-
ся за якісь методи 
виведення мурах, 
потрібно спочатку зро-
зуміти, яку роль вони ви-
конують. Це помічники чи вороги?

Для природи ці комахи виконують 
багато корисних функцій.

ПеРША. Захист рослин від личинок 
різних комах: мух, слимаків, капустяної 
білянки, ківсяків та інших безхребетних 
шкідників.

ДРугА. Санітарія ділянки.
ТРеТя. Сприяння збереженню і 

підвищенню родючості ґрунту, поліпшен-
ня структури ґрунту. Наприклад, збіль-
шення в ґрунті фосфору і калію, а також 
переведення їх з нерозчинної форми у 
розчинну, внаслідок чого ці елементи ста-
ють доступними для рослин.

На жаль, мурашки не на сто відсотків 
корисні. До негативних властивостей 
варто віднести їхній симбіоз з попели-
цею — мурашки підтримують популяцію 
попелиці.

Так що в розумних кількостях мурахи 
на ділянці повинні бути, і братися за їх то-
тальне виведення —  не варто. Є дані, що 
за один сезон мурашина сім'я з'їдає пару 
мільйонів дрібних комах.

Тільки тоді, коли їх дуже багато, має 
сенс застосовувати методи щодо змен-
шення популяції.

Використовуючи великий лист фане-
ри, максимально повно і акуратно  пере-
суньте весь пагорб мурашника на нього. 
Потім винесіть його за межі ділянки і ви-
сипте в потрібному місці, таким чином 
перемістивши мурашник.

Залишок зруйнованого мурашника 
можна посипати содою, негашеним вап-
ном, полити сечею, водою з лляною або 
соняшниковою олією і содою (на 1 літр 
води 30 г олії і 5 г соди).

Якщо стоїть завдання охорони дерева від 
мурашника, що знаходиться поблизу, ефек-
тивним є метод створення водної перешко-
ди. Наприклад, можна використовувати 
старі розрізані навпіл автомобільні покриш-
ки: заливаємо у рів воду, і непереборна пе-
решкода для садових мурашок готова.

Також відмічено, що мурашки не лю-
блять гострі запахи, періодичний полив 

настоями лаванди, чор-
нобривців, м'яти, полину, 

лаврового листа і т. д. 
Такі дії не виводять 

мурах повністю, 
але істотно зни-
жують їх кіль-
кість.

Можна поса-
дити біля дере-
ва грядку ци-

булі або часнику — 
комахи обходять ці посадки стороною.

Святослав Стеценко
член Клубу ОЗ, Вінницька 
обл.,Немирівський район

Мурахи на ділянці Зверніть увагу! ! 
Деякі відомі методи виведення мурах 

мають побічні ефекти. Наприклад, якщо 
посипати великою масою гарячої золи, 
мурахи, звичайно ж, зникнуть, але після 
цього протягом року на місці мурашника 
не буде в ґрунті багатьох корисних живих 
істот, внаслідок чого там не зможуть нор-
мально рости рослини.

Іноді зустрічаються поради поливати 
розчином оцту, лаку або солярки — не за-
бувайте про те, що потім всі ці речовини 
вам доведеться їсти разом з вирощеними 
рослинами. Сюди ж належить застосу-
вання інсектицидів і всіляких отрут, гелів 
і приманок: якщо хтось скаже вам, що так 
начебто простіше і швидше, завжди 
пам'ятайте, що ваше здоров'я — у ваших 
руках.

яК пОЗбутиСя  пОпелиці?
Всі знають, що таке попелиця. Але не всі знають, 

що її можна позбутися натуральними, нешкідли-
вими для здоров'я засобами.

Попелиця  — це маленька комаха із ряду на-
півтвердокрилих (Hemiptera), яка живиться молодими 
зеленими соковитими пагонами плодових дерев і ягідних 
кущів. При цьому вона виділяє солодкий розчин — падь.

Падь, що виділяється попелицями, є дуже ласою їжею для мура-
шок. Вони буквально доять їх, захищають і оберігають скупчення попели-
ці від хижаків і переміщують їх на кращі рослини для годування.

При переході на нове місце багато мурашиних сімей бере з собою попелицю, 
щоб забезпечити собі безперебійне джерело цукрів. Але у попелиці є смертельні во-
роги, сонечко наприклад.

За сприятливих умов попелиця дуже швидко розмножується, від однієї тільки 
самки всього за місяць може з'явитися три покоління попелиць, загальним числом 
близько сотень тисяч особин.

Як же вберегти свій сад від попелиці?
Тут прийдуть на допомогу народні засоби. Замість отрутохімікатів можна вико-

ристовувати відвари рослин

ЗАСОби ВіД ПОПелиці:
1. Суміш тютюнового пилу з попелом або гашеним вапном 1:1.
2.  Настій з цибулиння. 200 г цибулиння залити відром води і настояти 5 днів, пі-

сля цього процідити розчин і обприскати рослини.
3.  Настій часнику. Аналогічним способом готується і настій часнику з розра-

хунку 500 г на 3 літри води. Перед застосуванням настій розбавляється з 
розрахунку: на 10 літрів води 60 г настою і 50 г господарського мила (для 
клейкості).

4.  Хвойний настій. 500 г соснової або ялинової хвої залити 2 літрами води і дати 
настоятися в темному місці тиждень. Розвести водою з розрахунку 1:7 і об-
прискати рослини, на яких оселилася попелиця. 

Також можна застосувати АКТОфіТ — біологічний препарат, безпечний для лю-
дей і тварин. Він ефективний у боротьбі з більш ніж 20 видами шкідників, у тому чи-
слі і з попелицею. Період очікування після обробки — 48 годин.

Засоби від попелиці бажано чергувати і повторювати кожні 10 днів, як тільки 
з'явиться нове покоління.

А взагалі попелиця заводиться на рослинах, у ґрунті яких не вистачає фосфору. 
Можна садок підживити фосфором, наприклад, у пташиному посліді його багато. 
Розвести у воді і полити.

Силакова О.А.,  консультант Клубу ОЗ, м. Київ
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Л А Н Д Ш АФТ Н И Й  Д И З А Й Н

Ставок на ділянці — це живильна 
волога для людей, тварин і ро-

слин, особливо у спекотні літні дні. Він 
створить в саду приємний мікроклі-
мат, стане жаданим місцем для їжач-
ків, птахів та інших мешканців вашого 
простору. 

Для  спорудження  міні-ставка  з  
містком вам необхідно мати: 3—5 ме-
трів плівки ПВХ максимальної товщи-
ни; 20—30 метрів мотузки; каміння;  дві  
старенькі ресори  від автомобіля; обріз-
ки деревини. Якщо дозволить фінансо-
вий стан, то в подальшому  можете  
встановити  в  ставок недорогий  фон-
танчик,  освітлення  та  доповнити ста-
вочок живим куточком, в який можна 
поселити  черепашок.  А  ваш  домаш-
ній улюбленець котик і сам там посе-
литься, бо йому буде до вподоби таке 
місце. Тварини, як  і  люди,  свій  віль-
ний  час  люблять  проводити  в місцях,  
які  навівають  душевний спокій.

технОлОгія  
СпОрудження СтаВКа
Перший етап будівництва розпо-

чинається з вибору місця. Дуже  гар-
но  виглядає  міні-ставочок в  оточенні  
дерев,  які  будуть  його  трошки приті-
няти, або біля квітника. Бажано, щоб 
це місце було неподалеку від будинку 
в зоні вашого постійного  відпочинку.  
Саме  дзеркало  води та  журчання  
фонтанчика  будуть  сприяти вашому 
духовному відновленню. 

Другий етап — вибір розмірів і 
розмітка конфігурації ставка. Роз-
міри  ставка  обмежуємо  шириною і 
довжиною плівки ПВХ. Тобто при при-

дбанні  стандартної  плівки  ширина  
може сягати від 1,0 до 1,5 метра, а дов-
жина — в залежності від того, на скіль-
ки дозволяє місце. Глибина ложа має 
бути не менше 0,7 метра, щоб забезпе-
чити комфортний стан риби в спекотну 
погоду. При зимівлі риби в ставку гли-
бина має бути не менше 1,2 метра з 
обов’язковим  застосуванням  компре-
сора, який забезпечить насичення води 
киснем. При високій щільності посад-
ки риби аерація води необхідна і в літ-
ній період. Застосування невеличкого 
фонтану забезпечить необхідну аера-
цію води, і надасть ставку екзотичний  
вигляд,  та позитивно  сприятиме ва-
шому відпочинку.

При виборі конфігурації ставка уни-
кайте  прямих  ліній.  Вигнуті  контури 
ставка нададуть йому природний ви-
гляд.

Третій етап — формування 
ложа і вкладання плівки. Вибира-
ючи  землю,  формуйте  ложе  у ви-
гляді  конусу  —  це  забезпечить  
уникнення  пошкоджень  плівки  в  
зимовий  і весняний  періоди  при  
розмерзанні  льоду.

Пам’ятайте, що  лід  при  розмерзан-
ні  розширюється. Якщо ложе конусо-
подібне, то лід, не пошкоджуючи плів-
ку, буде підніматися вверх. Після під-
готовки ложа вкладайте агроволокно 
щільністю 60 г/м2 (за відсутності  агро-
волокна в два шари  застосовують міш-
ки  з-під цукру чи будматеріалів). По-
верх агроволокна постеліть плівку, 
фіксуючи  її камінцями по всьому пе-
риметру ставка. Якщо  під  час монта-
жу плівку пошкодили, то це місце мож-

на легко заклеїти з двох боків широ-
ким скотчем. 

Найкраще працювати з гладеньки-
ми річковими чи морськими камінця-
ми, але при їх відсутності можна при-
дати водоймі  чудовий  вигляд  будь-
яким  камінням. Це вже залежить від 
вашої фантазії.

Четвертий етап — спорудження 
містка. Для спорудження містка вам 
необхідні: дві  довгі  автомобільні  ре-
сори,  деревина  і мотузок (див. фото). 
При  відсутності  автомобільних  ресор 
основу містка можна зробити  із вигну-
того дерева.  В  цьому  випадку  замість  
мотузка можна використати цвяхи.

П’ятий етап — наповнення став-
ка водою. Міні-ставок заливають во-
дою до верхнього  зрізу  з  таким  розра-
хунком,  щоб плівка  повністю  була  
прикрита  водою  і камінцями — це  за-
безпечить уникнення  її пошкоджень 
від сонячного проміння.

По завершенню наповнення води 
навколо ставка висаджують квіти і де-
коративні рослини, а в ставок в горщи-
ках висаджують  декоративне  латаття 
(сприяє пригнічуванню розвитку фіто-
планктону  в  ставку,  тобто  вода  в  нь-
ому буде прозорішою),  татарське  зіл-
ля, кубушку, які  прикрасять  ставок  
та  нададуть  йому природний вигляд. 
Як ґрунт використовують 1/3 торфу, 
1/3 цеоліту (фракція 3—5 мм) і 1/3 річ-
кового піску або кам’янистого відсіву. 
Поверх цієї  суміші  бажано  покласти  
два  шари дрібної гальки, щоб рибки 
не мулили і не пошкоджували кінчики 
рослини. 

На  березі  найкраще  посадити  іри-
си,  осоку,  волжанку,  ревінь,  болотно-
го  язичника,  папороті,  конвалії. Дуже 
добре  пасуватиме  гірчак  зміїний, ва-
леріана,  м’ята  перцева,  купальниця  й 
калюжниця,  незабудки.

Фонтан можна встановити у пласти-
кове відро, заповнивши його на 1/5 це-
олітом (фракція 5—10 мм). Цеоліт буде 
виконувати роль розкислювача води і 
сприятиме оздоровленню риби.

Шостий етап — зариблення. Че-
рез  3—7  днів,  після  того  як  в  ставку 
встановиться  біологічна  рівновага,  
його  зариблюють рибками кої, верхо-
водками та іншими рибками, які не 
піднімають мулу. 

Очищайте  поверхню води  в  міру  
необхідності  за  допомогою сачка, а 
також 1 раз за сезон спустіть ставок 
(або використовуйте цю воду для по-
ливу), почистіть його й наповніть сві-
жою водою.

Володимир Тарасюк
головний редактор  

журналу «Агросвіт України»

Ставок в саду — відрада для душі
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Е К О Б УД І В Н И Ц Т В О

У ці прекрасні літні дні, перебува-
ючи в селі чи на присадибній 

ділянці, насолоджуючись цвітінням 
дерев і буянням трав, хочеться більше 
знаходитися на природі, проводити за-
тишні вечори, готуючи їжу на вогні, 
спати під відкритим небом, милую-
чись зірками. Як же облагородити по-
бут і створити затишок свого дворика, 
улюбленого місця для відпочинку або 
галявинки?

Здавна так було заведено, що зати-
шок у домі починався з печі, з до-
машнього вогнища, на якому готували 
їжу і біля якого зігрівалися в холодне-
чу. Давайте поміркуємо, якою могла б 
бути наша вулична піч, як побудувати 
її своїми руками.

Для початку потрібно визначити 
ряд критеріїв, яким така піч повинна 
відповідати. Це багатофункціональ-
ність, компактність, оригінальний ес-
тетичний вигляд, екологічно чисті ма-
теріали і простота виготовлення. У 
Росії поширена російська піч. У добре 
прогріту піч, відсунувши убік вугілля, 
ставлять казан з їжею. Готується їжа, 
тушкуючись, повільно остигаючи раз-
ом з піччю, що зберігає більшу части-
ну вітамінів і робить смак їжі незабут-
нім. Також піч може бути облаштова-
на лежанкою, на якій тепло і затишно 
спати. Але з іншого боку, великі трудо-
витрати на її виготовлення і велика 
витрата дров.

Живучи в селі, я бачив у багатьох 
людей, що мають господарство, неве-
ликі, прості у виготовленні, але при 
цьому досить практичні печі — літні 
кухні. Складаються вони з піддувала, 
топки, дво- або одноконфорочних ва-
рильних поверхонь і невеликого ди-
маря. Викладені вони в півцеглини 
або частково з саману (глина, пісок, 
солома). Але в цій печі не можна 
спекти хліб, приготувати смачні 
страви на жару, що мліє, або на від-
критому вогні. 

В Азії та Японії здавна служив для 
обігріву житла і приготування їжі тан-
дир — дуже багатофункціональна і 

разом з тим проста у виготовленні піч. 
Як правило, тандир встановлюється у 
дворі, може бути різної форми, роз-
міру, з горизонтальним або вертикаль-
ним розміщенням топки, виготов-
ляється зазвичай з каолінової глини і 
піску, шамоту або саману з додаван-
ням вовни або соломи.

Виготовити тандир можна так: взя-
ти для надання акуратної форми вели-
кий казан, змастити його соняшнико-
вою олією і обклеїти папером або газе-
тами, замішати розчин з глини і піску 
(1:2), додати трохи вовни або дрібно на-
різаної соломи. Розчином обліпити ка-
зан шаром 5—10 см. У верхній частині 
вирізати горловину діаметром 40—50 
см і дати просохнути близько тижня. 
Після просихання зняти з казана і вста-
новити на невеликий фундамент з ка-
меню, цегли або саману, зробивши в 
ниж-

ній частині піддувало. Тандир 
необхідно обпалити, добре протопити 
його, і закривши кришкою, залишити 
повільно остигати. Завдяки саманній 
основі тандира можна легко експери-
ментувати і створювати свої форми і 
варіанти таких печей, виліплювати 
будь-які фігури і химерні форми. Ма-
трицею, замість казана, може служити 
утрамбований мокрий пісок, укритий 
целофановою плівкою. У цьому випад-
ку після виліплення печі вирізається 
проріз вогнища, наприклад ножівкою, 
і пісок витягується. Після висихання 
поверхня саману змащується лляною 
олією для додання естетичного вигля-
ду і стійкості до атмосферних опадів. 
Така піч може містити в собі навіть 
кілька різних конструкцій, наприклад 
тандир та камін-гриль для відкритого 

вогню, а також прилеглі до них теплі 
лежанки з саману. Зведення такої печі 
не займає багато часу, не потребує спе-
ціальних навичок і приносить море ра-
дості.

У тандирі можна готувати велику 
різноманітність страв: хліб, лаваш, пи-
ріжки, коржики, самсу, печені овочі, 
плов, перші страви — загалом, все, що 
побажаєте. Страви, приготовлені в 
тандирі, відрізняються особливим 
смаком з легким запахом димку.

Після закінчення горіння необхідно 
переконатися у відсутності незгорілих 
дров, після чого тандир частково 
звільняється від вугілля за допомогою 
кочерги. Піддувало в самому низу тан-
дира закривається кришкою. Після ць-
ого всі продукти, які приготовлені для 
випікання, потрібно руками швидки-

ми рухами прикріпи-
ти до стінок тандира. 
Закрити кришку. Ви-
тягати спечені виро-
би краще спеціаль-
ним гаком або осо-
бливим ковшем, 
оскільки коржі ще 
дуже гарячі.

Для того щоб при-
готувати плов, ка-
зан з цією стравою 
ставлять на горло-
вину тандира. Та-
ким чином можна 

готувати й інші гарячі страви.
Бажаю вам створити свій затишний 

простір завдяки зробленій вашими ру-
ками печі.

Олександр Сєрєбряний
організатор Клубу ОЗ, смт. Попільня

Вулична піч 
своїми руками

ІнструкцІя Із застосування тандира.

1. Зняти велику металеву кришку і відкрити піддувало.

2.  Закласти сухі дрова всередину корпусу не більш ніж на  

2/3 об'єму печі. При першому розпалюванні жар в тандирі слід 

піднімати поступово. Спочатку закладайте дрова на 1/3 об'єму 

печі, через хвилин 15—20 додаєте дров ще на 1/3 об'єму печі.

3. Розпалити піч.

4.  Набір робочої температури визначається візуально, 

приблизно близько 1 години.
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– Розумієш, Володимире, Земля хоч 
і велика, але вона дуже, дуже чутлива.

Ось ти теж великий у порівнянні з 
комариком, а сяде комарик на тебе, і 
ти відчуваєш його дотик. І Земля все 
відчуває. Коли в бетон і асфальт її уко-
чують, коли вирубують і палять ліси, 
що ростуть на ній, коли колупають 
надра її і сиплють у неї порошок, зва-
ний добривами.

Їй боляче буває. Але вона все одно 
любить людей, як мати любить дітей 
своїх.

І намагається Земля забрати в над-
ра свої злобу людську, і тільки коли 
не вистачає сил у неї стримувати, про-
ривається злість виверженням вул-
канів і землетрусами.

Землі допомагати потрібно. Сили їй 
додає ласка і дбайливе відношення. 
Земля велика, але найбільш чутлива. І 
відчуває вона, коли до неї з ласкою тор-
кається хоча б одна людська рука. О, 
як відчуває і чекає вона цього дотику!

У Росії деякий час землю вважали 
надбанням усіх і нічиїм конкретно. 
Люди не сприймали її як свою. Потім 
відбулися зміни в Росії. Стали людям 
давати маленькі ділянки землі під 
дачі.

Не випадково сталося так, що ці 
діляночки дуже, дуже маленькими 
були і неможливо на них механізми 
всілякі застосовувати. Але росіяни, 
що скучили за землею, з радістю бра-
ли їх. І бідні брали, і багаті. Бо ніщо не 
може розірвати зв'язок людський з 
землею!

Отримавши свої маленькі діляноч-
ки, люди відчули інтуїтивно... І мільй-
они пар рук людських з любов'ю до-
торкнулися до землі. Саме руками 
своїми, не механізмами, люди торка-
лися ласкаво землі на своїх малень-
ких діляночках. І вона відчувала. Від-
чувала дотик кожної руки окремо. І 
знайшла в собі сили Земля, щоби ще 
протриматися.

– То що ж виходить? Кожному дач-
никові пам'ятник ставити потрібно, як 
рятівникові планети?

– Так, Володимире, вони рятівники.
– Але пам'ятників стільки не зроби-

ти. Краще для них заснувати свято за-
гальне, ну вихідний або два вихідні, 
«День дачника» або «День Землі» на-
звати в календарі.

– Ой! Свято! — сплеснула руками 
Анастасія. — Як чудово ти придумав. 
Свято! Обов'язково потрібне веселе і 
радісне свято.

...
– Тільки от якого числа?
– Двадцять третього липня.
– Чому — двадцять третього?
– День підходящий. І тому, що це 

день твого народження. Адже ідея ця 
прекрасна — твоя ...

...
– ... І свято буде світле і прекрасне. 

Всі! Всі люди будуть радіти і Землі 
всій радісно буде!

– А всі чому радіти повинні? Тільки 
для дачників це свято.

– Треба так зробити, щоб усі раділи. 
Всім щоб добре було. Це свято поч-
неться в Росії. І стане найпрекрасні-
шим святом на всій Землі. Святом 
душі.

– І як же воно проходитиме найпер-
ший раз у Росії? Ніхто ж не знає, як 
святкувати його.

– Серце кожному підкаже у цей 
день, що йому робити потрібно. А за-
галом, я змоделюю зараз.

Далі Анастасія заговорила, чітко 
вимовляючи кожну літеру. Вона гово-
рила швидко і натхненно! Незвичай-
ний був і ритм її мовлення, побудова 
фраз, вимова:

– Нехай цього дня Росія прокинеть-
ся на світанку. Всі люди сім'ями, з дру-
зями й одні до землі прийдуть і ста-

нуть 
на неї 
босими 
ногами. Ті, у 
кого є свої маленькі 
діляночки, де вони своїми руками ви-
рощують плоди, нехай зустрінуть пер-
ший сонця промінь серед своїх рослин. 
Торкнуться руками кожного виду.

А сонечко зійде, нехай різних ягід 
по одній зірвуть і їх з'їдять. І їсти їм 
нічого не потрібно більше до обіду.

Хай до обіду приберуть ділянки. 
Подумає хай кожен про життя, радість 
у чому і в чому його призначення.

Про близьких згадає кожен хай з 
любов'ю, про друзів. Про те, навіщо ро-
стуть його рослини, і кожній нехай 
дасть своє призначення.

І кожен до обіду обов'язково хоч го-
дину одну повинен побути на самоті. 
Неважливо, де і як, але обов'язково, 
щоб бути на самоті. Хоч годину одну в 
себе спробувати дивитися.

В обід нехай збереться вся родина. 
Тих, що живуть разом і здалеку при-
йшли цього дня. Обід хай приготу-
ють з того, що народила земля до 
обідньої години. Хай кожен те на стіл 
поставить, що забажає серце і душа. 
Й ласкаво в очі один одному нехай 
подивляться члени всієї родини. І 
найстарший стіл нехай благословить 
разом із наймолодшим. І за столом 
спокійна бесіда нехай звучить. Про 
добре розмова бути має. Про кожно-
го, поруч хто.

Надзвичайно яскраво вимальовува-
лися картини, описувані Анастасією. 
І сам я відчував, що сиджу за столом, 
і поруч — люди. 

день дачника і свято  
всієї Землі! В.Мегре «Звенящие кедры России»
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…
– А що після обіду будемо робити?
– Хай повернуться люди в міста. Зі-

бравши плоди діляночки своєї землі, 
везуть у кошиках і пригостять плода-
ми тих, хто не має їх.

О, скільки позитивних емоцій у цей 
день! Вони хвороби багатьох перемо-
жуть. І ті, що смерть хвороби пере-
дрікали, і ті, яких роки не вигнали, 
підуть. Хай той, хто хворий невиліков-
но або злегка, цього дня зустрічати 
прийде потік людей, які з діляночок 
своїх повернулися. Промені Любові, 
добра і привезені плоди вилікують, 
переможуть хвороби.

Дивись! Дивись! Вокзал. Людей потік 
з кошиками кольоровими. Дивись, як 
світяться спокоєм і добром очі людей.

Анастасія немов уся сяяла, все біль-
ше надихаючись ідеєю свята. Очі її 
вже не просто радісно блищали, вони 
немов іскрилися блакитнуватим світ-
лом. Вираз її обличчя змінювався, але 
все ж залишався радісним, немов у 
мозку її бурхливим потоком мчали 
картини великого свята.

...
І я теж вставляв свої фрази. Тому 

що неможливо було втриматися, як 
почала вона:

– У Росію цього дня приїдуть гості! 
Всі ті, кого народжувала Атлантами 
Земля! Як блудні повернуться сини!

І хай по всій Росії цього дня проки-
нуться на світанку люди. І хай увесь 
цей день Вселенської арфи струни ме-
лодією щасливою залунають. Всі бар-

ди хай на вулицях і у дворах грають на 
гітарах. І той, хто надто старий, хай 
цього дня побуде дуже юним, як бага-
то-багато років тому.

– І я, Анастасіє, буду юним?
– І ми з тобою, Володимире, будемо 

юні, як будуть люди юні в перший раз. 
І старі напишуть дітям листи. І діти 
всі батькам своїм. І малюки зовсім, 
свій перший в житті зробивши крок, у 
світ радісний, щасливий хай увійдуть. 
І цього дня дітей ніщо не засмутить. 
Нехай дорослі на рівних будуть з 
ними.

...
І Бог, єдиний, Вселенський, буде 

щасливий. Хай цього дня ти будеш 
дуже щасливий! Землею, що засвіти-
лася Любов'ю!

редискова радість цього літа
У цьому році купив, як звичайно, в 

Клубі Органічного Землеробства різ-
не насіння, серед яких було насіння 
редиски.

На травневі свята вибиралися з дру-
жиною на дачу і почали висаджувати 
все привезене.

Грядки ми приготували ще з 
осені, і було легко висаджувати. 
Крім цього, я періодично чищу наш 
дачний туалет, додаючи в нього або 
ЕМ-препарат, або Оксизин. Минулої 
осені в одну з останніх поїздок залив 
ЕМ-препарат (на той момент він був 
на дачі). Навесні вийшов найпре-
красніший компост! Це і було основ-
ним добривом. Десять відер най-
чистішого перегною! Грядочки 70—
80 см завширшки і різноманітної 
довжини. Висаджували, поєднуючи 

рослини за особистими відчуттями. 
На грядці з редискою у нас ще цибу-
ля й салати. Висадили ми все, що хо-
тіли, удобрюючи компостом і поли-
ваючи водичкою.

Після садіння я вирішив закласти 
ще грядок на наступний рік. Для 
прискорення процесу та економії 
часу скористався порадою М.І. Кур-
дюмова з книги «Умный сад, хитрый 
огород» і вкрив вибрані площі карто-
ном і старими ряднинками. Нама-
гався вкривати в ширину 70—80 см і 
довжиною до 10 м. Потім ми поїхали 
в місто.

Повернутися вийшло тільки друго-
го червня. Благо цей травень був наси-
чений дощами, і сходи прекрасно під-
нялися. Крім розсади помідорів, ро-
сточків огірків, щириці, цибулі та ін-

ших рослин, нас найбільше порадував 
наш редис. 

Дружина як невгамовна дачниця 
накупила ще розсади помідорів і огір-
ків, і нам довелося розконсервувати 
наші грядки, закладені на наступний 
рік. Я підняв картон і доріжки і поба-
чив абсолютно чистий ґрунт. Трохи 
розпушив його і зробив борозенки для 
помідорової розсади: 2 рядочки по ши-
рині грядки. Між рослинами приблиз-
но 25 см. Благо були дощі, і через ти-
ждень ми побачили, що практично всі 
рослини прижилися.

На жаль, ми в черговий раз не по-
трапили на нашу черешню — з'їли пта-
хи. Але я згадав слова Зеппа Хольцера, 
що він третину врожаю віддає своїм 
«невидимим» помічникам. І вирішив, 
що і нам не слід скупитися. Нехай це 
буде плата за допомогу у захисті 
ділянки від шкідників. Адже ми, зали-
шаючи частину врожаю птахам, жуч-
кам, черв'ячкам, тим самим дякуємо 
Матері-Землі і дітям її за допомогу 
нам, за ту невидиму працю, що багато 
з них здійснює за своїм призначенням, 
а ми її часто і не помічаємо. І не буде-
мо шкодувати з'їденої личинкою хру-
ща картоплини або під'їденої моркви-
ни, краще уявимо всю ділянку як ча-
стинку себе і постараємося обігріти її 
подумки любов'ю і турботою, і це до-
дасть набагато більше гармонії та 
миру. І світло вашої душі відчує кож-
на травка-муравка і комашка...

Руслан Шпелюк
директор видавництва «До Землі з 

любов'ю», м. Київ
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Як залучити дітей до праці на 
землі? Запитання не легке, але 

відповідь проста — своїм прикладом. 
Якщо уся сім’я живе в задоволення з 
того, що працює на родовій землі, то й 
діти з радістю це будуть наслідувати.  
Багато років тому, одразу після виходу 
в світ перших книг В. Мегре, моя мама 
Надія пропонувала нам, дітям, посади-
ти зернятка в землю так, як радила 
Анастасія. Це було цікаво. Пам’ятаю, 
що такий процес дарував нам відпові-
дальність, відчуття особистої значи-
мості. Під наші рослини мама вилива-
ла воду, якою ввечері мила нам ноги. 
Навчала, що такі овочі будуть для нас 
лікувальними, надаватимуть сили та 
здоров’я. Це, а також приклад батьків, 
які в котрому поколінні є землелюба-
ми, залишило нас, дітей, на землі. На-
разі наша родина живе в селі, на родо-
вій землі, займається органічним горо-
дництвом.

 Я маю сина Олександра семи років. 
Він зі мною весь час на грядках, в 
усьому допомагає, про все розпитує, 
вміє в свої рочки вирізнити розсаду 
усіх овочів і квітів на ділянці, знає на-
зви їх сортів та видів. У нього є свій го-
родній реманент: лопатка, сапа, вила, 
грабельки, поливалка. Дуже просить 
у діда косу, бо сусідські хлопчики уже 
косять з батьком траву. Ще в два роч-

ки син будив мене словами: «Мамо, 
вставай — підемо сіяти». Вже три роки 
підряд у нього є своя постійна грядка, 
де він повноправний господар. Я на-
вчаю сина збирати власне насіння, 
роз’яснюю, що такі рослини будуть 
сильнішими, а їх плоди — смачніши-
ми із року в рік. Сашко зазвичай оби-
рає для своєї грядки такі рослини, як 
горох, кавуни, дині, морква, перець, 
помідори. Цьогоріч він посіяв ще й 
квасець та настурцію. Та не дивно, бо, 
зазвичай, це і є улюбленими дитячи-
ми ласощами. Минулого року я запро-
понувала йому висадити свою полуни-
цю в солому. Син із задоволенням сам 
саджав та сам мульчував. На наш по-
див, його полуниця зародила уже цьо-
го року! От що то посаджено дитячою 

рукою і підживлено ЕМ-препаратами! 
Він з радістю водить своїх друзів на 
грядку і пригощає власним урожаєм 
солодкої полуниці. 

Цієї зими на одній із агровиставок 
я придбала 30 нових сортів гладіолу-
сів. Кожного сорту — по цибулинці. А 
сорту «Яблуневий цвіт» —  5 шт. При-
їхала додому і розповідаю Сашкові: 
«Ось цибулинки гладіолусів, це дуже 
гарні квіти, які заквітують в кінці 
літа — на початку осені, я їх дуже лю-
блю, вони всі різного забарвлення. 
Ось п’ять цибулинок однакового ко-

льору я дарую тобі, висадиш їх у себе 
на грядці, доглянеш, а восени, як іти-
меш в перший клас, ми їх зріжемо, і 
ти матимеш чудовий букет квітів, які 
виростив власноруч». А син зрадів і 
попросив у мене ще кілька різних ци-
булин, щоб, коли ми зріжемо ті гладі-
олуси на букет, у нього на грядці за-
лишились ще квіти! Уявіть!!! Дитина 
хоче, щоб її грядка не тільки плодоно-
сила, а й була красива! Ну як тут не за-
плакати від щастя?! 

 Як каже моя мама: « Головне багат-
ство, яке ми залишаємо своїм дітям у 
спадок, — це не гроші та матеріальні 
цінності, а любов до праці». Якщо ди-
тина змалку навчена допомагати бать-
кам, не боїться роботи, вона обов’яз-
ково реалізує себе в житті.

 Давайте ставитись до Землі з 
любов’ю, працювати на ній з радістю, 
бути привітними та здоровими, щоб 
стати гідним прикладом для наших 
дітей. 

Іванна Білоус
член Клубу ОЗ, с. Прислуч 

Хмельницької обл.

дитяча 
грядка
участник конкурсу на кращу статтю в 
номінаціі "дитяча грядка".  
подробиці про конкурс читайте  
у квітневому номері газети.
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Хочу розповісти про досвід моєї 
бабусі, яка виростила свій сад 

площею 15 соток зі звичайних плодо-
вих кісточок. Її ділянка знаходиться в 
Дніпропетровській області, м. Кривий 
Ріг. Місця там переважно степові, 
сильний вітер — не рідкість, у тому 
числі і влітку суховії.

Моя бабуся в минулому — будівель-
ниця. Частенько доводилося їй з бри-
гадою робітників добиратися до буді-
вельних об'єктів однією і тією ж заліз-
ницею. Протягом поїздки вони не рід-
ко їли різні фрукти, а їхні кісточки ви-
кидали за вікно. Після закінчення де-
кількох років бабуся помітила, що на 
багатьох ділянках біля залізничної 
смуги з тих кісточок виросли моло-
денькі деревця.

Через деякий час вона посадила у 
себе на городі кісточки від плодів різ-
них садових дерев, які сподобалися їй 
(яблуні, сливи, абрикоса, персика, гру-
ші). На її здивування, абсолютно всі 
кісточки проросли. Через рік вона пе-
ресадила частину молодих дерев на 
інші місця, а частину залишила. На-
ступного року вона знову пересадила 
вже пересаджені дерева. Потім, після 
закінчення 5 років, коли дерева стали 

плодоносити, вона порівняла переса-
джені і непересаджені яблуні, кісточ-
ки яких були взяті від одного яблука, 
і помітила, що у пересаджених дерев 
плоди крупніші і біля основи стовбура 
відсутня поросль.

Так склалося, що в селі через якісь 
проблеми перестали постачати воду 
для поливу рослин, тому бабуся вже 
багато років не поливає свій сад (воду 
для пиття та миття доводиться возити 
самим у бочках). Крім того, останні 
кілька років весняно-осінній період 
проходить майже без дощів (1-2 нетри-
валих дощі за весь сезон). Але незва-
жаючи на це, її яблука настільки соко-
виті, що якщо відкусити шматочок від 
яблука, то з цього місця будуть стіка-
ти крапельки соку. Швидше за все, 
відчуваючи нестачу вологи, коріння 
дерев потягнулося якнайглибше до во-
доносного шару, а не залишилося на 
поверхні, як це буває при штучному 
поливі. За все своє життя я їв такі 
смачні яблука тільки у неї.

На яблунях дозріває дуже багато 
плодів, але у пересаджених дерев, як 
я згадував раніше, плоди крупніші, 
тому деякі гілки не витримують таку 
вагу і ламаються (думаю, не варто 

було бабусі пересаджувати дерева, не-
хай були б усі плоди нормального роз-
міру). До речі, бабуся не обприскує де-
рева, тому в посушливі роки трапля-
ються червиві яблука, але з таким уро-
жаєм — гріх скаржитися на кілька 
червивих яблук.

Я багато разів чув, що плоди яблу-
ні, вирощеної з кісточки, несмачні, 
кислі і дуже дрібні. Судячи з досвіду 
моєї бабусі, це міф. І на закінчення 
хочу згадати волоські горіхи, що рос-
туть у її саду. Багато з них посадили ... 
ворони. Видно, це були залишки їх-
ньої трапези.

Олександр Невідомий
Поселення Родових Помість  

«Весела Слободка», член Клубу ОЗ,  
м. Київ

Р Е Ц Е П Т И

яблучний сад з кісточок

ОгіРОчКи  
В ТОМАТнОМу СОКу

Це заготовлення на зиму давно по-
любилося моїм домочадцям, та й 
гості із задоволенням їдять ці нез-
вичайні і дуже смачні огірочки.
Рецепт.
На 1 л томатного соку — 73 г цукру, 
36 г солі, 90 г оцту. Кріп, часник — 
за смаком.
У простерилізовані банки укладає-
мо спеції (кріп і часник), огірки.
Заливаємо киплячою водою, щоб 
прогрілися. Зливаємо воду.
Заливка: томатний сік кип'ятимо, 
додаємо цукор, сіль і оцет згідно з 
пропорцією і киплячим заливаємо 
огірки. Герметично закупорюємо і 
вкутуємо до охолодження.
Смачного!

Олена Кравченко
Клуб ОЗ, м. Свердловськ

МАйОнеЗ ДОМАШній
Усім відомо, що магазинний майонез  — це 
умовно їстівна суміш, яка не має жодного відно-
шення до здоров'я. Крім модифікованого крох-
малю, до промислового варіанту цього соусу до-
дають ще й інші  речовини та загусники, що ви-
ступають структуроутворювачами: гуарове бо-
рошно, желатин, а для збільшення терміну 
зберігання  — консерванти й антиоксиданти. 
Навіть яєчний порошок і сухе молоко можуть 
замінюватися синтетичними «аналогами». Але 
якщо відмовитися від цієї приправи складно, то 
можна зробити менш шкідливий домашній 
майонез.
Для приготування майонезу необхідний міксер 
достатньої потужності.
Інгредієнти: 0,5 л дезодорованої олії, 3 яйця, 3 
ст. л. оцту, 1 ч. л. гірчиці, 1 ч. л. цукру, 1 ч. л. солі.

Перед приготуванням всі інгредієнти охолодити. В міксер за-
кладаються всі складові, крім олії, і збиваються. Потім при 
включеному міксері дуже тонкою цівкою вливається олія. За 
смаком і консистенцією майонез буде практично як магазин-
ний і може зберігатися в холодильнику кілька днів.
Яйця для приготування майонезу повинні бути дуже свіжи-
ми, інакше він може просто не збитися. Ще майонез вихо-
дить дуже жирним. Це можна виправити, замінивши 1/2—
1/3 частину олії на заварене й охолоджене пшеничне бо-
рошно.

З книги Наталії Кобзар
«Природосообразное питание. Путь к здоровью»

іКРА КАбАчКОВА
Доброго здоров’я, дорогі читачі! Хочу розпові-
сти вам рецепт дуже смачної ікри з найпрості-
ших і улюблених нами кабачків.
3 кг молодих кабачків перекрутити через 
м'ясорубку, додати 200 г майонезу (краще до-
машнього приготування, рецепт дивіться пра-
воруч) і варити 2 години. Потім 0,5 кг цибулі 
порізати великими кружечками, підсмажити в 
100 г соняшникової олії до напівготовності. 
Додати до кабачків підсмажену цибулю, 100 г 
вершкового масла, 150 г цукру, 400 г пасти 
«Чумак» і 1,5 ст. ложки солі без гірки. Все пере-
мішати і варити ще 50 хвилин. Герметично за-
купорити в стерильні банки. Вийде 5 банок по 
0,5 л. 

Кальнауз Н.І., Клуб ОЗ, м. Київ
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 З Д О Р О В Е  Х А Р Ч У В А Н Н Я

Пастила —  дуже гарна альтерна-
тива цукеркам. Якщо батьки 

хочуть, щоб дитина росла здоровою, 
то одним із каменів спотикання на ць-
ому шляху стоять цукерки.

Особисто я не зустрічала у своєму 
житті жодної маленької Людини, яка 
б не любила солодощі. Питання корис-
ності-шкідливості цих самих цукерок 
встало в нашій сім'ї дуже гостро, коли 
народилася онука. Які тільки альтер-
нативи не пропонувалися! І мед, і ва-
рення, і домашні йогурти, і сухофрук-
ти з плодів, подарованих нашим са-
дом ... а дитина наполегливо просила 
шоколадки і цукерки. Але ось бабуся 
Олена (моя сваха) приготувала пасти-
лу, і я почула від дочки, що онука 
охочіше їсть її, ніж сухофрукти. Вирі-
шила і я спробувати приготувати цю 
смакоту. Благо, що сушарка Ізідрі вже 
куплена. Перші проби були на полуни-
ці. Все зробила згідно з інструкцією: 
подрібнила ягоди, додала трошки ко-
ричневого цукру і вилила цю суміш на 
піддон, змащений домашніми вер-
шками. Сподобалося, але запах вер-
шків таки заважав насолоджуватися 
ароматом полуниці. Я зрозуміла, що в 
приготуванні пастили дуже важливу 
роль відіграє жир, яким змащуються 
піддони. Після полуниці прийшла 
черга абрикосів. Пастила готується 
так само: подрібнюються фрукти, до-
дається коричневий цукор за смаком 
(мед додавати не бажано, через те, що 
при нагріванні вище 45°С він стає 
шкідливим), і сушиться на спеціаль-
ному піддоні. Маслом піддон треба 
змащувати так, щоб не було видно 
розводів. Я це роблю ваткою. Цього 
разу вийшло настільки добре, що я, 
пробуючи цю смакоту, уподібнилася 
маленькій дитині, що залазить до-
лонькою в банку з варенням. Відірва-
тися від «куштування» було неможли-
во! Такі солодощі мені настільки спо-
добалися, що я влаштувала цілий кон-
веєр з виробництва пастили з усіляких 
поєднань фруктів і овочів. Це настіль-
ки творчий процес, скажу я вам!

Протягом усього літа сушарка не 
вимикалася. Благо, що був великий 
урожай. Такий простір для творчості! 
І тепер можу розповісти про деякі свої 
напрацювання.

За моїми спостереженнями, фрукти 
бувають в'язкі і крихкі. Для пастили 
це дуже важливо. Із в'язких фруктів і 

ягід (шовковиця, вишня, черешня, 
слива, смородина, аґрус, виноград) 
вона дуже довго сохне, але все одно 
липне і шматочки в банці склеюють-
ся. А ось овочі майже всі крихкі і 
швидко пересихають. Потім виходить 
не пастила, а «чіпси». Тільки томати 
в'язкі. З них пастила смачна. Її я готую 
без цукру. Просто подрібнюю в блен-
дері томати та сушу, як пастилу.

А от фрукти я пристосувалася поєд-
нувати так, щоб компенсувати зайву 
в'язкість одних крихкістю інших: 
яблука — сливи, груші — виноград, 
яблука — вишні, яблука — вишні — 
груші, абрикоси — вишні, абрикоси — 
сливи. Так само роблю і з кабачками. 
Але про них докладніше.

Довго я вирішувала проблему, 
куди пристосувати ці овочі, яких 
дюже багато буває. Ми стільки не кон-
сервуємо. Варення з кабачків варити 
можна, але куди його стільки? І при-
думала я зробити пастилу. Коли я з 
загадковим виглядом даю пробувати 
цю пастилу, то ніхто не вгадує, що в 
основі — кабачки. А все дуже просто. 
Знаючи, що кабачки дуже крихкі і 
швидко пересихають, я додаю до них 
аґрус, вишні або виноград (приблизно 
1 частина вишень і 3 частини кабач-
ків). Щоб прибрати гарбузовий запах, 
додаю м'яту, трішки гісопу і обов'яз-
ково канупер (трошки, він гіркуватий 
на смак). Канупер позбавить діточок 
від паразитів.

Вважаю, що «цукерка» з такими 
властивостями нікому не завадить. 
Трави можете змінювати на свій смак. 
Отже: кабачки, фрукти-ягоди, трави, 
трошки очищеної водички і мед. Про-
порції не люблю писати, щоб залиши-
ти простір для творчості. Просто тре-
ба зробити подрібнену масу такої гу-
стоти, щоб це було зручно вилити на 
піддон. І щоб смачно було!

За аналогією з кабачками я роблю 
гарбузову пастилу: поєдную абрикоси 
або виноград. Тобто крихкий гарбуз з 
більш в'язкими продуктами. Абрико-
си в цьому випадку використовуються 
сушені. Я їх попередньо замочую в те-
плій воді на 12 годин, а потім разом з 
водичкою, гарбузом і цукром подріб-
нюю в блендері.

Ще одна знахідка
Шматочки пастили з в'язких фрук-

тів і ягід я пересипаю порошком з трав 
(трави сушаться, а потім перетира-
ються в порошок за допомогою заліз-
ного ситечка).

Якби ви знали, яка це смакота: виш-
нева пастила у вишневих листках, 
сливова — у сливових, малинова — у 
малинових, а виноградна — у порош-
ку з виноградного листя, вусів і квітів! 
Це не тільки смачно і корисно, але ви-
рішує ще проблему порослі малини, 
сливи, вишні. До того ж дуже легко те-
пер регулювати навантаження виног-
радних кущів: всі зайві грона перед 
самим цвітінням відправляються на 
сушіння. І всі щасливі!

Валентина Ляшенко
організатор Клубу ОЗ, м. Нікополь

Смакоту насушили, а от як її з'їсти?
Фрукти, пастилу – зрозуміло: з чаєм, 

вприкуску — те, що треба. А овочі? За-
лежно від того, що готуємо, сушені овочі 
перед готуванням треба попередньо замо-
чувати. Наприклад, готуємо овочеве рагу. 
Замочуємо перець (досить 30—40 хв.) і ба-
клажани (на годину-півтори). А ось у борщ 
перець і томати кладу в сухому вигляді, в 
процесі дійдуть до потрібного стану. 
Якщо у вас є любителі піци, то томати 
ховаємо всередину, а то зверху вони не 
встигають набрати вологу і починають 
підгорати.

Оксана Булкіна, м. Чернігів

таКі СМачні «цуКерОчКи»
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 Н О В И Н И

нова продукція в Клубі ОЗ

гірчична Олія  
З наСіння СарептСьКОї гірчиці

Сарептська гірчиця (від назви села Сарепти) 
була культивована в Росії в кінці 18 століття на 
просторах волзьких степів. Вважається, що її 
олія найароматніша. Сарептську гірчицю вико-
ристовують при виготовленні хлібо-булочних, 
кондитерських виробів, при консервуванні, а 
також у косметології.

до складу гірчичної олії входить велика 
кількість біологічно активних речовин, які 
щодня мають надходити в людський організм. 
Це вітаміни А, D, Е, К і група В; фітонциди, 
фітостероли, глікозиди, хлорофіл і багато ін-
шого.

Олії хОлОднОгО преСуВання
У Клубі ОЗ ви можете придбати натуральні нерафіновані олії, вироблені 

способом неповного холодного віджимання при температурі, що не переви-
щує 50°С. Завдяки методу холодного пресування зберігається максимально 
велика кількість вітамінів і мікроелементів, особливо приємний аромат, а 
найголовніше, потужні профілактичні та лікувальні властивості, що дозво-
ляють боротися з багатьма захворюваннями.

Виробник: ТОВ Торговий Дім 
«Таврійські Млинарі»

Детальніше за тел.:  
067-215-1723 та 099-546-5068,  
e-mail: region@cluboz.net"

ліКуВальнО-ОЗдОрОВчі КриШКи еКОніКи
Виготовлені з біопластмаси, до складу якої входять: ароматична смола – 

ладан; екстракти лугових трав – люцерни, ромашки, листя дуба, деревію, бур-
куну лікарського, конюшини.

Кришки Еконіки мають бактерицидні, консервуючі, енергоінформаційні 
властивості, завдяки яким термін зберігання харчових продуктів значно 
збільшується. Їжа набуватиме лікувально-оздоровчих властивостей, благот-
ворно впливатиме на людський організм, приводячи до гармонії всі його си-
стеми і функції.

Їжа, закрита кришкою Еконіки, набуває енергоінформаційних властиво-
стей вже через 4-5 годин зберігання.

Кришки універсальні – підходять для будь-яких скляних банок зі звичай-
ною горловиною.

ЗаСтОСуВання. Кришки Еконіки «літні» призначені для зберігання 
молока, кефіру, компотів, води, соків та інших напоїв.

Кришки Еконіки «Зимові» призначені для консервування овочів та фрук-
тів, зберігання сушки. 

КуКурудЗяна Олія

Відрізняється від своїх посестер 
тим, що містить, крім ненасичених 
жирних кислот, фосфатиди, які при-
носять особливу користь тканинам 
головного мозку. Олія знижує втому 
і накопичену за день нервову напру-
гу, покращує обмін речовин, ней-
тралізує бродіння в кишечнику, 
підвищує тонус, допомагає при цу-
кровому діабеті, ожирінні, атеро-
склерозі.

Кукурудзяна олія використо-
вується для тушкування овочів на 
невеликому вогні, а також для за-
прави овочевих салатів.

лляна Олія

Єдина олія, в якій містяться в достатній кількості жирні кислоти, анало-
гічні кислотам риб'ячого жиру. Це унікальний продукт природи і єдина 
олія, яка має співвідношення Омега-3 до Омега-6 на користь Омега-3 (майже 
3:1). Лляна олія допомагає зберегти здоров'я, красу й активне довголіття. 
Нормалізує обмін речовин, виводить зайвий холестерин, попереджає його 
відкладення на стінках судин, розвиток атеросклерозу і покращує стан 
шкіри. Сприяє природному очищенню організму. Лляну олію особливо ре-
комендується приймати жінкам, оскільки вона благотворно впливає на ро-
боту жіночої гормональної системи.

Лляну олію можна використовувати як салатну. Однак найкраще прий-
мати як окрему, «лікувальну», їжу за годину до або через годину після основ-
ного прийому їжі.
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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) 443-90-56
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) 393-76-28
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
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 

Координати Клубу ОЗ у Вашому регіоні

раССВетная пеСня
Радостью я облачён, не страданьем, 
ум мой на части разбит.
Ты разбудил меня, пусть с опозданьем, 
но я на тебя не сердит.
Нет, быть не может: не раньше, не позже – 
время всему своё есть,
Я просыпаюсь, блаженство, о Боже! –  
утренних птиц слышу песнь.
Сброшу с себя одеяло гордыни,  
слезу с кровати ума,
Ты просветленья халат мне накинешь, 
с глаз вдруг исчезнет туман.

Я встаю, мне рассвет улыбается,
Я иду, а мне птицы поют.
Этот миг никогда не кончается,
Всё сильней и сильней я люблю!

Лёгкой походкой по солнца дороге 
выйду я в рощу Отца,
Вижу тропу, но не чувствуют ноги – 
счастью не видно конца.
Помню, что всё это раньше я видел: 
небо, деревья, цветы.
Взгляд был другой, весь в тоске и обиде, 
ну а теперь везде Ты!
Всё то же самое – звёзды и птицы, 
только иначе смотрю:
Нет больше грусти, не знаю, как злиться, 
люди, я всех вас люблю!
Я пробудился от долгих иллюзий  
и осознал наконец.
Хочется крикнуть: «Пора уже, люди, здесь, 
а не в небе Отец!
Ищем чего-то, что сами не знаем, 
всё уже рядом давно.
Хватит блуждать, вы уходите дальше, 
лучше откройте окно!
Бог постоянно стучится к нам в двери, 
только услышьте тот стук,
Всех нас поднимет с кровати неверий 
песни Отца сладкий звук».

Новый день, как цветок, распускается,
И я Господа благодарю,
Что тот миг никогда не кончается,
Что сильней и сильней я люблю.

Андрій Гусев, м. Єгорьєвськ


