
до землі
з любов'ю!

www.cluboz.net

№3 (68) березень 2013  
ТЕМА НОМЕРуТЕМА НОМЕРА

Всьому початком
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Доброго здоров’я, шановні дачни-
ки, садівники, городники і прихильни-
ки природного способу життя!

IІз задоволенням представляємо вашій 
увазі черговий номер клубної газети. Радує, 
що цей номер майже повністю створений 
на листах членів Клубу, на їхньому реально-
му досвіді. Запрошуємо і вас взяти участь у 
цій традиції – пишіть нам листи за адресою: 
02140, м. Київ, а/с 51, Видавництво «До Зем-
лі з любов’ю» або на info@cluboz.net. Бу-
дуть корисні ваші знахідки, спостереження 
та ідеї, роздуми й нові думки, не тільки сто-
совно вашої ділянки й органічного земле-
робства, але і взагалі про життя.

Що всі ми живемо на Землі, і від того, як 
ми живемо, залежить майбутнє нашої пла-
нети. А життя будь-якої людини повністю 
визначається її думками, словами і діями. ІI 
первинною тут є думка. Виходить, що від 
наших думок залежить майбутнє планети 
Земля!

IІсьогодні ми всі повинні об’єднатися у 
вирішенні однієї дуже гострої проблеми – 
видобутку родовищ сланцевого газу в Укра-
їні. 16 січня 2013 року компанія «Шелл» 
отримала дозвіл від депутатів обласних рад 
на видобутку сланцевого газу методом гід-
ророзриву в декількох районах Донецької 
та Харківської областей. Щоб усвідомити 
вплив такого видобутку на людину і навко-
лишнє середовище, рекомендуємо подиви-
тися фільм «Gasland» («Газленд») (с.15), а 
також прочитати лист Вікторії Петрової, 
члена Клубу ОЗ, м. Харків (с.2).

Коли одночасно багато людей почнуть 
думати і діяти в одному напрямку, коли за-
працює колективна думка – найсильніша 
енергія у Всесвіті, цю проблему можна буде 
легко вирішити. Так, думка Вікторії та міс-
цевої громади змогла призупинити роз-
робку в ІIзюмському районі.

Разом ми зможемо зупинити цей процес 
у всій Україні. Тим більше, що мораторій на 
видобуток сланцевого газу вже прийнятий 
у Чехії, Болгарії, Швейцарії та інших країнах. 
За додатковою інформацією звертайтеся 
до організатора Клубу ОЗ у вашому регіоні 
(с.15).

У цій ситуації дуже важливо і значимо 
спрямовувати свою думку не тільки на бо-
ротьбу, але й на творення. На любов до 
Землі-матінки, до людей, які на ній живуть, 
до своєї Батьківщини. Любов примножує 
сили, об’єднує різноманітних людей в одне 
ціле й запускає колективну думку на тво-
рення.

З радістю запрошуємо вас на виставу за 
мотивами книги В.Мегре «Таёжный роман 
о великой любви», яка відбудеться в Мико-
лаєві 23 березня і в Києві 26 березня (до-
кладніше на с.10). Упевнені, що на цьому 
спектаклі ви отримаєте для себе такі почут-
тя, душевні сили, які допоможуть вам висто-
яти в цій ситуації і продовжувати створюва-
ти рай на планеті Земля.

Удачі,

Петро Трофименко, Ольга Купраш-
вілі, ІIван Талалаєв.

Редакція газети «до Землі з любов’ю!»

Здрастуйте, шановні читачі!
Мене звуть Вікторія, я з села Єремівка Із-

юмського району Харківської області. Жи-
вемо вже тут з чоловіком 6 років, створюємо 
Родовий маєток, ростимо трьох дітей. У міру 
своїх сил намагаємося зробити цей світ кра-
ще, красивіше, щасливіше. Але є на нашій з 
вами Землі «паразити», які щастя своє ба-
чать тільки в тому, щоб паразитувати на ін-
ших організмах. До того ж у паразитів є одна 
особливість: вони дуже швидко розмножу-
ються, захоплюють усе нові й нові території, 
колонізують, витісняють інших, отруюють 
навколо себе весь простір, і в кінцевому під-
сумку їхній паразитизм призводить до заги-
белі той організм, у якому вони оселилися. 
Напевно, ви здогадалися, що мова йде про 
Землю та людей, які жадають влади, ба-
гатств. Потреби цивілізованих країн зроста-
ють, а ресурси планети бідніють. І замість 
того, щоб упроваджувати нові технології, 
клани олігархів продовжують сприяти руй-
нуванню Землі, її надр, забрудненню атмос-
фери, вод. Воістину, не відають, що творять!

Уявіть тільки: технологія отримання газу 
зі сланців, що залягають на глибині 3-х і 
більше км, передбачає спочатку вертикаль-
не буріння на цю глибину, потім буриться 
горизонтальна свердловина, в яку під вели-
ким тиском закачуються тонни води, а точ-
ніше розчину, що містить величезну кіль-
кість отруйних, смертельно небезпечних 
хімреагентів, і проводиться гідророзрив 
сланцевих порід, у результаті якого звільня-
ється газ. Європі йде газ, а нам землетруси, 
отруєна вода й повітря. Області, де плану-
ється вести розробки, Харківська і Донецька, 
густонаселені. Навколо Донецька порожне-
чі від закинутих шахт, найменші сейсмічні 
коливання можуть призвести до непоправ-
ного. До того ж, у цьому регіоні зовсім ма-
лий запас води – ріка Сіверський Донець і 
підземні горизонти. Свердловин планується 
близько 150 тис., і на кожен гідророзрив іде 
від 1500 до 6000 кубометрів води, а одна 
свердловина може бути використана вісім 
разів – це трильйони кубометрів води. Крім 

землетрусів у 2,5-3 бали, отруєння навколиш-
нього середовища, велика ймовірність ава-
рій, а це процес неконтрольований і, повто-
рюю, в районах з великою кількістю насе-
лення.

Страшний договір, підписаний урядом з 
іноземним інвестором, для нас – смертний 
вирок. Не гримлять більше гармати, не ви-
бухають снаряди, але геноцид триває, тіль-
ки в «культурному форматі» під виглядом 
комерційної діяльності. Нас продали. Ми, 
жителі цих регіонів, відчуваємо себе в оку-
пації, і, здається, наші крики про допомогу 
заглушаються жадібністю уряду. Масові мі-
тинги, пікети проходять у Донецьку, Харко-
ві, Слов'янську, Ізюмі, прилеглих селах, але 
про це мовчать.

Зараз ми об'єднуємося в громади, ініціа-
тивні групи, робимо все можливе й немож-
ливе. В Ізюмі наша громада на сесії район-
ної ради зуміла відстояти своє право на жит-
тя. Ми вимагали мораторію на видобуток 
сланцевого газу, але депутати під тиском 
більш ніж п'ятисот чоловік проголосували 
тільки за призупинення договору. І це оди-
ничний випадок. Є міста, в яких люди й гад-
ки не мають про те, що відбувається, хоча 
їхні території також захоплюються. Місцеві 
ради замовчують інформацію. Їм дана ко-
манда всіляко сприяти компанії «Шелл».

На розробку і видобуток в Олеському ре-
гіоні (Львівська, Івано-Франківська і Терно-
пільська області) подібний договір плану-
ють підписати у квітні з компанією «Шев-
рон», а протягом року планується підписан-
ня договору на розробку і видобуток на Сло-
божанській і Фороській площах.

Видно, прийшов час, коли повинен підня-
тися Іван Стотисячний і показати свою си-
лоньку богатирську! Приєднуйтесь, у кого 
не закам'яніли серця, не покрилися плісня-
вою байдужості. Дамо гідну відсіч всій тем-
ній раті, щоб не сунулася в землі наші. Лю-
бов до Матінки Землі й хоробрі серця приве-
дуть до перемоги!

Вікторія Петрова
член Клубу ОЗ, м. Харків

Любов до Матінки Землі й хоробрі сер-
ця приведуть до перемоги!
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Доброго здоров’я, шановні організато-
ри та члени Клубу Органічного Землероб-
ства!

Вже минуло 6 років після мого першого 
знайомства з ідеєю органічного землероб-
ства. Ця подія кардинально змінила моє 
життя. Я вперше з нетерпінням чекала 
приходу весни, щоб розпочати сезон на 
основі знань про органічне землеробство. 
Перші ейфорійні емоції від однієї думки, 
що можна набагато простіше робити все 
на своєму городі, змінилися чіткою систе-
мою знань. Дуже великий вплив на мій 
світогляд мали книги Володимира Мегре 
та Миколи Курдюмова, особливо його 
«Успехология». Ці книги необхідно пере-

читувати кожного року, так як ми змінює-
мося і по-іншому сприймаємо інформа-
цію. Ловлю себе на думці, що про всі кни-
ги, які я придбала у клубі, необхідно писа-
ти: «Читайте, читайте і перечитуйте!». Ду-
майте над прочитаним і не бійтеся експе-
риментувати на своєму городі, адже це так 
цікаво.

Протягом минулих 6 років ми зробили 
теплі підняті та опущені грядки; компост-
ний ящик, в якому ціле літо живуть калі-
форнійські черви, є шланг для крапельно-
го поливу, та ростуть огірки.

У селі на 10 сотках посадили сад за ме-
тодом Зеппа Хольцера, а на інших 10 со-
тках – зробили грядки шириною 1 метр і 

міжряддям в 50 см. Також 
ми садили картоплю під со-
ломою. Чудовий спосіб по-
садки, головне, щоб було до-
статньо соломи для покрит-
тя картоплі. Нам усім подо-
бається розсадний спосіб по-
садки цибулі. У 2012 році 
спробували виростити 
мульчу паралельно з карто-
плею, так як соломи було 
мало. Горох сіяли поряд з 
картоплею, а потім підріза-
ли плоскорізом і складали 
під кущі  картоплі. Горох, 
що висіявся, виріс під осінь.

Вся наша творча діяль-

ність на грядках супроводжувалася вико-
ристанням багатьох біопрепаратів, які 
пропонує клуб. Кожен з них заслуговує 
окремої похвали. Головне зрозуміти, як 
препарат діє і як його краще застосовува-
ти. Для мене лідери – ЕМ-А та  Актофіт.

Хліб, спечений на заквасці із ЕМ, має 
чудові смакові та лікувальні властивості.

Особливою ознакою нашого часу є те, 
що все більше людей пробуджуються від 
«затишного» сну незнання.  Тому що ціна 
питання – виживання.  «Жить – хорошо, а 
хорошо жить – ещё лучше!» – знайомі сло-
ва, і от на даний час, щоб краще жити, тре-
ба злізти з крісла-качалки власних ліно-
щів і потурбуватися за себе та своїх дітей. 
Як мінімум – годувати їх якісною їжею, 
вирощеною на власній землі. А для цього 
потрібно не так уже й багато. Починати 
потрібно з думок у власній голові, потім 
прочитати книги, що пропонує клуб, і по-
чати діяти. 

Як на мене, то немає цікавішої роботи, 
як творити рай на своєму шматочку Землі 
у відповідності до власних бажань та пла-
нів. Тож я бажаю всім читачам газети ди-
тячої допитливості, творчого натхнення 
та чудових результатів своєї  діяльності 
на Землі.

Хомета Т.А
член Клубу ОЗ, м. Золотоноша,

Черкаська обл.

Все більше людей пробуджуються від «затишного» сну!

Добрий день, шановна редакція газе-
ти «до Землі з любов’ю!»

Щиро вдячний Вам за Вашу кропітку 
працю!

Хочу розповісти про свій невеличкий 
досвід у веденні органічного землероб-
ства. Почалося все з придбання необхід-
ної літератури: Карпук С.Ю. «Год на 
участке», Гридчин В.Т. «Азы плодоро-
дия и успешного земледелия» та Бублик 
Б.А. «Меланжевый огород». Скільки 
було сумнівів та переживань відносно 
того, чи правильно я роблю, чи, може, 
помиляюсь відносно такого вибору і 
краще продовжувати займатись класич-
ним веденням землеробства. 

Як тільки я почав вникати в ази орга-
нічного землеробства, то все більше ста-
вав упевненим у правильності дій. Хоча 
город був зораний, та я вирішив діяти і 
набувати досвіду безпосередньо на 
практиці. Розпочав я з підготовки гряд-
ки для огірків. Була зроблена канавка 

на всю довжину городу, в яку було висі-
яне, замочене у звичайній воді на ніч, 
насіння огірків. Цей рядок я одразу за-
мульчував минулорічною соломою. 
Далі  я  приготував розчин з  ЕМ-
препаратом (у спів. 1:1000 – 1 ст.л. на від-
ро води) і повністю полив увесь рядок. 
Цю процедуру я повторював до тих пір, 
поки плодоносили огірочки, і, ви знаєте, 
урожай був на славу! Вдосталь наїлися 
та й про запас закрити вистачило. Та-
кож я звернув увагу на якість цих огір-
ків: рівномірного зеленого кольору без 
ніяких наростів, а які листочки були 
красиві, так і радували око.

Наступною на черзі була розсада ка-
пусти і перців. Як тільки розсаду виса-
див у відкритий ґрунт, одразу ж вона 
була замульчована і полита розчином 
ЕМ-препарату. Наступні поливи були 1 
раз на тиждень, як і огірочків.

Перці родили до перших заморозків, 
і якби я їх накрив агроволокном, то, ду-

маю ще з півмісяця 
можна було б збира-
ти свіжий врожай.

Та й капуста вро-
дила теж на славу, з 
хорошими смакови-
ми якостями.

А я, як дитина, 
радів кожному жи-
вому продукту, ви-
рощеному за допо-
могою органічного 
землеробства. 

Вдович Ю.В.
член Клубу ОЗ, м. Суми

Як дитина, радів кожному живому продукту…
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п р и р од Н е  з е м л е р о б с т в о

Чого  не  робити за-
йвого (і часто шкідли-
вого) в городі, чому  
виникають проблеми 
з рослинами і як їх 
уникнути, як підготу-
вати картоплю до по-
садки і якими способа-
ми посадити для отри-
мання відмінного урожаю, зберігши 
при цьому родючість землі і  своє 
здоров’я, можна дізнатись в новій кни-
зі В’ячеслава Грисюка – «Карто-
фель: мягкой посадки». Приємного 
читання!

«Виродження» картоплі знайоме 
всім, хто її вирощує. Виявляється 
воно вже на стадії появи сходів – це 
тонкі й кволенькі проростки, які по-
вільно ростуть і утворюють слабень-
кий кущик з дрібними, блідо-зелени-
ми листочками. Врожай бульб такі 
кущі не дають. Учені пояснюють «ви-
родження» картоплі накопиченням у 
рослинах вірусів, віроїдів і мікоплаз-
ми. На півночі цей процес іде повіль-
ніше, а на півдні – швидше, іноді 
дуже швидко. 

Як же вирішити цю проблему?
Будь-яке ушкодження рослини мобі-

лізує її захисні сили. Проростки на буль-
бах, пошкоджених при викопуванні або 
згризених ведмедкою, практично ніколи 
не мають ознак «виродження»: вони ко-
роткі й товстенькі. От і давайте спробує-
мо цю властивість рослини (посилювати 
свій імунітет при пошкодженні бульби) 
використовувати для оздоровлення кар-
топлі. Пропоную вам простий і доступ-
ний метод.

Необхідно проростити відібрані насін-
нєві бульби протягом близько 30 днів на 

розсіяному світлі при 
температурі +14 ... 16°С. 
При в'яненні – обприску-
вати теплою водою. Про-
рощені бульби порізати 
на частини з паростками, 
щоб на кожному шматоч-
ку був один паросток 
(якщо вони близько один 
від одного, залиште 2 або 
3). Обов'язково після роз-
різання чергової бульби 
дезинфікуйте ніж у наси-
ченому темночервоному 
розчині марганцівки. 

Розрізані частини роз-
кладіть для просушки 
зрізами вгору. Як тільки 
розрізані шматочки по-

криються скориночкою – можна виса-
джувати. Це звичайно збігається з роз-
пусканням перших листочків на березі. 
Щойно перший листочок досяг розміру 
вашого нігтика на мізинці, можна са-
джати картоплю. 

Враховуючи, що посадка ведеться 
шматочками бульби, не можна саджати 
«під лопату». Краще після розмітки май-
бутніх рядів зробити канавки глибиною 
6-8 см, розкласти в них шматочки бульб 
з проростками на відстані близько 10 см 
один від одного і присипати землею, на-
гортаючи її з міжрядь. Над рядочком 
зробити горбок із землі, це дозволить об-
робити міжряддя граблями для знищен-
ня сходів бур'янів. Бажано ряди розташо-
вувати з півдня на північ у північній час-
тині України і зі сходу на захід на півдні 
і в Криму.

Через 7-10 днів почнуть з'являтися 
перші сходи. Їх необхідно підгорнути: 
зробити гребені висотою близько 10-12 
см. Це захистить сходи від можливих по-
шкоджень заморозком. Міжряддя слід 
глибоко (15-20 см) прорихлити, проборо-
нити граблями, не порушуючи гребені. 
Коли картопля підніметься на 10-12 см 
над гребенями, потрібно сходи знову під-
горнути, та повністю засипати землею 
так, щоб висота гребені була близько 20-
22 см. Для цього нагортають грунт з між-
рядь плоскорізом, сапою чи мотикою, 
розпушуючи їх на 10-15 см. Це останнє 
підгортання картоплі знищує відкладені 
яйця колорадського жука. У гребенях до-
бре розміщується весь урожай бульб, 
вони добре ростуть, навіть якщо гребені 

сухі.
Подальший догляд полягає у розпу-

шуванні міжрядь і видаленні бур'янів у 
рядах, поливах по утворених борознах і 
захисті від фітофтори й колорадського 
жука. При поливах не застосовуйте до-
щування, оскільки вода на листках і сте-
блах картоплі викликає розвиток фітоф-
тори. Грунт від моменту бутонізації кві-
ток і 3 тижні після цвітіння повинен 
бути у вологому стані. В цей же час 
огляньте свою плантацію і кілочками по-
значте найбільш здорові, потужні й гар-
ні кущики для вибору бульб на посадку. 
Обов'язково видаліть всі суцвіття з рос-
лин – урожай буде вище. 

Через місяць після цвітіння викопай-
те позначені насіннєві кущі, відберіть на 
насіння всі великі, здорові бульби. Їх не-
обхідно просушити й озеленити на роз-
сіяному світлі. Захищайте бульби від 
опіку сонця, адже у них ще дуже тонка 
шкірка. Після озеленення бульби зане-
сіть у сховище. Навесні наступного року 
повторіть раніше описані операції.

Уже в перший рік при посадці різани-
ми частинами бульб урожай картоплі 
зросте на 50-60%, у другий рік - на 90-
110%, у третій – на 150-170%, у четвертий 
– на більше, ніж 200%, що дозволить вам 
отримати 5-8 кг бульб з 1 кв.м площі.

Про способи й засоби захисту карто-
плі без застосування отрутохімікатів 
йшла мова на сторінках газети неоднора-
зово, але якщо у вас є свій позитивний 
досвід використання біопрепаратів, роз-
кажіть про нього іншим. Давайте разом 
вирішувати виникаючі питання, адже 
при такому підході можна домогтися 
дуже гарних результатів.

ІI. В. Заїка
член Клубу ОЗ, м. Джанкой,

АР Крим

Оздоровлюємо картоплю
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Більше 30 років я працюю на своєму 
городі, ведучи записи зоробленої роботи. 
26 років веду журнал погоди. У ньому по-
вна картина про кожен день: температу-
ра, напрям і сила вітру, хмарність, кіль-
кість і час опадів, їхній характер (сніг, 
дощ, злива, заметіль, мряка, туман, 
роса), ранні та пізні заморозки, час і ха-
рактер «бабиного літа», перший сніг, від-
лиги, час цвітіння садів, ягідників, горо-
дніх культур. Також час прильоту і від-
льоту птахів, чисельність зграй і багато 
інших даних. Аналіз записів дає можли-
вість краще пізнавати закони Природи, 
вчитися у неї, удосконалювати техноло-
гію своєї роботи в саду і на городі. Зараз, 
в останні приблизно 10 років, відпали 
будь-які сумніви в тому, що ми живемо в 
період глобального потепління. Жити і 
працювати треба, знаючи особливості 
цього природного явища.

26 календарних років, прожитих після 
великої техногенної Чорнобильської тра-
гедії, я розділив на 2 періоди:

1) 1987-2000 рр. – 14 останніх років 20 
століття;

2) 2001-2012 рр. – 12 перших років 21 
століття.

Різниця між ними в температурі й 
опадах (як основних факторах погоди) іс-
тотна. Середньорічні показники другого 
періоду щодо температури вище, а щодо 
кількості опадів – нижче, ніж у першому 
періоді. З кожним роком стає на Землі 
спекотніше й сухіше.

З самого початку вимірювання темпе-
ратури я брав дані термометра, встанов-
леного на городі без жодного штучного 
футляру, о 8:00, 14:00 і 20:00. У спеку горо-
дник може сховатися від сонця десь під 
вишнею чи яблунею, а кущ картопляний 
не піде за ним з грядки, і смородина не 
втече під грушу зі свого місця. У дворі в 
мене висять ще 3-4 термометри на північ-
ній і південній стінах будівель, всереди-
ні літньої альтанки та інших місцях. По 
ним я порівнюю дані з городнім термо-
метром. Не завжди на городі жаркіше, 
ніж у дворі. Але город – не газон, не аль-
танка. З кінця березня до глибокої осені 
– це головне місце роботи для сільського 
жителя, пенсіонера-дачника.

Закінчився 2012-тий календарний рік. 
Яким він був стосовно погоди, за резуль-
татами роботи на городі? Дуже коротко 
розповім про це.

Останні 4 літніх сезони були особливо 
жаркими за 26 років. Відомо, що волога, 
яка випала у вигляді опадів за осінь і 
грудень у попередньому році, багато в 
чому визначає долю врожаю майбутньо-
го року. Попередник 2012 року залишив 
йому 110 мм. Це найнижчий показник за 
26 років! Середньорічний рівень за 2001 - 
2012 рр. – 199 мм. На 1 січня 2012 р. у по-
верхневому шарі ґрунту була суха земля 
– цвях не заб’єш. З таким дефіцитом ми 
підійшли і до 1 травня, за літо він збіль-
шився і на 1 серпня склав 140 мм.

Як виглядало літо 2012 р. щодо темпе-
ратури й опадів у порівнянні з даними 
літніх сезонів 1 і 2 періодів минулих ро-
ків?

1987-2000 рр. – 23,5°С/232 мм;
2001-2012 рр. – 26,8°С/212 мм;
2012 р. – 28,8°С/198 мм.
Картина пригнічує. У порівнянні з се-

редніми даними літніх сезонів темпера-
тура літа 2012 р. підвищилася на 5,3°С (!), 
а кількість опадів зменшилась на 34 мм 
(і це при дефіциті 140 мм). Як можна го-
ворити про отримання нормального вро-
жаю без поливу, мульчі, притінення, збе-
реження ґрунтової живності? У таку спе-
ку в саду і на городі все страждає: дере-
ва, виноград, ягідники, всі городні куль-
тури, особливо вологолюбні. Багато горо-
дників уже перестали висаджувати ка-
пусту, перець, салати. Температура, за-

значена вище, наводиться на 14:00. Вліт-
ку вона досягає максимуму не о 14:00, а в 
15:00 і навіть трохи пізніше, а починає 
падати нижче величини 14:00 тільки у 
17:00-18:00. Як у таких екстремальних 
умовах городнім культурам без даху над 
головою?

(Продовження в наступному номері ...)

Попов В.С.
член Клубу ОЗ, м. Обухів,

Київська обл.

Яким був 2012 рік?

Доброго здоров’я, шановні однодум-
ці, здрастуй, моя газето!

Мій шлях до природовідповідного, а 
хочеться назвати його богоугодного, го-
родництва вийшов досить розтягнутим 
у часі. Все почалося після того, як у 
2000-му році мені до рук потрапила й 
була відразу ж, на одному диханні, про-
читана перша книга В.Мегре «Анаста-
сія». Думки, що прозвучали в ній, бук-
вально приголомшили, перевернули 
все: переконання, самооцінку й погляди 
на життя.

По відношенню до землі мене оста-
точно пройняло тільки восени 2005 року. 
Відмовився від переорювання городу. 
Просто відмовився, не зробивши нічого 

натомість, земля залишилася і необро-
бленою, і неукритою. Це була явна по-
милка. 

У березні 2006 року став членом Клу-
бу ОЗ. Прийшла конкретна інформація 

з книг Фокіна, Курдюмова, Іванцова, Бу-
блика, Ляшенко та інших авторів. Неза-
мінну роль зіграла газета «до Землі з 
любов’ю!». Її виписую з самого першого 
номера.

 З приходом тепла почалося облашту-
вання грядок і практично нове господа-
рювання на землі. У розбивці городу на 
грядки я побачив безліч переваг, і тому 
в перший же рік з’явилися 18 постійних 
грядок завдовжки 10 м і завширшки 1 м. 
Доріжки теж закладалися постійними 
завширшки 50 см. До весни наступного 
року з’явилися ще 28 грядок. Відразу ж 
стало законом укриття грядок і доріжок 
соломою, листям та іншими грубими ор-
ганічними матеріалами; посів сидера-

Шлях до природовідповідного землеробства
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тів; розкидання гною і компосту просто 
по поверхні. Гербіциди не застосовував 
і раніше, а від використання мінераль-
них добрив і отрутохімікатів відмовив-
ся відразу ж, не роздумуючи про наслід-
ки. 

За картоплю я був спокійний, бо знав 
про «Актофіт». Під зиму 2006-2007 років 
всі грядки були поверхово розпушені й 
укриті. Перед укриттям на кожен ква-
дратний метр було внесено по відру пе-
регною. Відразу ж підкреслю, що роботі 
з накопичення перегною і компосту при-
діляю досить багато часу – їх ще жодно-
го разу не було багато.

Така технологія буквально в перший 
же рік принесла позитивні результати. 
Вже влітку 2007-го року на грядках 
з’явилися черви. Я їм радів, як чомусь 
надзвичайному. Адже коли починав об-
робляти ділянку, доводилося подекуди 
копати землю на 20-30 см: викопував по-

росль дерев. Так от на місці, де пізніше 
були розбиті перші 18 грядок, не зустрів-
ся жоден (!) черв’як. Земля була без-
структурна, тверда, немов моноліт. Про-
ведена за ці роки робота з накопичення 
органіки у верхньому шарі грунту на 
грядках і доріжках призвела до того, що 
через велику кількість черв’яків затруд-
няється обробка землі навіть плоскорі-
зом. Тепер ці невтомні трудівники – 
найшанованіші мешканці моїх грядок.

І як радісно бачити, як одужує земля 
в межах невеликої площі мого городу, 
як збільшується віддача від кожного 
його квадратного метра і поліпшується 
якість овочів і фруктів. Ще багато чого 
хочеться зробити, багато бажань і намі-
рів. Можливо, тому не можу підтверди-
ти слова багатьох авторів, що роботи на 
городі стало менше. Але ця робота не в 
тяготу. Повірте, такій роботі душа під-
співує.

І все ж найсвітліша моя мрія – поба-
чити Родовий маєток. Це мій нерозділе-
ний душевний біль. Адже в цьому, як 
кажуть, мій поїзд пішов. Але я абсолют-
но переконаний, що Родовий маєток – це 
панацея від усіх бід. Адже там, особли-
во при правильному підході до наро-
дження дітей, вирішується все. Тому 
звертаюся до молодих сімей, які ще в чо-
мусь сумніваються. Осмислюйте, визна-
чайтеся і вирішуйте. Родовим маєткам, 
створеним у Любові на ділянках з при-
рододогоджаючим землеробством, аль-
тернативи немає.

Бажаю всім читачам хороших урожа-
їв, міцного здоров’я, довгих і щасливих 
років життя.

Пилипенко В.П.
член Клубу ОЗ, с. Весняне

Слов’яносербський р-н, Луганська обл.
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Сонячні ласощі
Невже нам, городникам та дачни-

кам, не соромно купувати привозні ка-
вуни та дині, не боязко частувати ними 
своїх дітей та онуків? 

Так вже склалося, що я мала змогу бачи-
ти вирощування баштанних культур у ве-
ликих обсягах, і куштувати ті плоди з ризи-
ком для свого здоров’я не було ніякого ба-
жання. 

Інша справа – свої, домашні, як то ка-
жуть, «без хімії», з любов’ю. Тим паче, що 
виростити власноруч 8-12 кг кавунчика чи 
2-3 кг диню не просто легко, а одне задово-
лення. Всіх скептично налаштованих одра-
зу запевню – клімат став набагато теплі-
шим, і у нас на межі Хмельницької і Жито-
мирської областей в зоні Лісостепу, пре-
красно почувають себе ці чудо-ягоди. Зви-
чайно, місце під баштан необхідно вибрати 
сонячне, та щоб по сусідству не росли огір-
ки, кабачки, гарбузи. 

Насіння кавунів та динь спокійно висі-
вайте прямо в грунт, тоді, коли й сієте огір-

ки. Кавуном сорту «Крімсон Світ» пересіва-
ли ряди картоплі, особливого догляду за 
ним не було; просапували із бараболею, 
картоплю підгорнули, і до осені там ніхто 
не ходив. Іноді заглядали в гудиння, бачи-
ли невеличкі полосаті плоди. А от коли 
збирали врожай картопельки, то всі ласу-
вали чудо-кавунами й дивувались, як у нас 
в селі таке виросло! Згадалося те, що на роз-
ламані ягоди сідали бджоли та оси і за 
кілька годин виїдали солодкий м’якуш!!! 
До кавуна, обробленого «хімією», комахи 
не підлетять! 

Так от, ці кавуни ми звезли, склали на 
одну купу з гарбузами і накрили їх. Хочу 
відмітити лежкість цього сорту – кавунчи-
ки «Крімсон Світ» наша родина споживала 
ще 18 грудня! 

В минулому році я робила ще й розсаду 
у стаканчиках. Поспішати з її висівом не 
люблю, бо витягнута розсада довше прижи-
вається і врожаю як такого не слід чекати. 
Висівала насіння на початку квітня, в фазі 

двох справжніх листків пе-
ресадила у грунт на відста-
ні 1 м по 2 рослини у здобре-
ну перегноєм і піском лун-
ку. Із залізних дуг роблю мі-
ні-тепличку і накриваю 
плівкою. Буде добре, якщо 
рослини замульчувати сі-
ном чи соломою. На перших 
порах можна полити два-
три рази. Повністю забираю 
тепличку, як минає загроза 
заморозків і ночі стають те-
плі. Такі кавуни й дині до-
стигають на 2-2,5 тижні ра-
ніше від тих, що посіяні од-

разу в грунт. Можете скористатись органіч-
ним ноу-хау японських фермерів, які біля 
стебла баштанної культури висаджують 1-2 
цибулинки-тиканки чи лука-порея (ті мі-
кроорганізми, які живуть на коренях цибу-
лі, лікують коріння кавунів, і у вас не має 
потреби «чимось» їх обробляти). 

Добре зарекомендували себе такі сорти 
кавунів, як «Сніжок» (дуже солодкий), 
«Княжич», «Шуга Бебі» (як наш «Вогник», 
тільки більш солодкий), середньостиглий 
«Чарльстон Грей». З динь я щороку сію 
«Колхозницю» і «Тітовку», сподобалась 
дуже динька «Ананас». 

Найбільше я радію, коли мій син іде з 
городу і несе поперед себе великого кавун-
ця, промовляючи: «Мамо, він на мене так 
гарно дивився, мабуть, проситься, щоб ми 
його з’їли!!!»

 Пробуйте, вирощуйте баштанні культу-
ри у себе на грядках, пригощайте ними сво-
їх рідних і друзів, залучайте до цієї щасли-
вої праці діток, робіть на землі з любов’ю і 
вдячністю і, звичайно, здоровішайте з кож-
ним сезоном!

ІIванна Білоус 
член Клубу ОЗ, с.Прислуч, 

Хмельницька обл.
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Інструменти, про які я вам розповів 
– кращі помічники в здійсненні моєї 
мрії – проекту «Радісний сад». Його 
мета – створення відкритого музею 
природи, щоб городяни могли бачити 
те, чого вони самі себе позбавили. Для 
цього я маю намір зібрати у себе на 18 
сотках унікальні матеріальні об'єкти 
(УМО). Передусім, це живі: рослини, 
тварини, комахи і гриби. А потім вже, 
камені, водойми і старовинні сільсько-
господарські інструменти. Якщо ви во-
лодієте або хочете володіти такими 
об'єктами – зв'яжіться  зі мною. У мене 
завжди знайдеться  прищепний і поса-
дочний матеріал, насіння для обміну. 
Прийму, так само, безкорисну допомо-
гу (ідеями, УМО, грошима, матеріала-
ми) від людей, які вважають, що моя 
мрія гідна втілення в життя.

Я садівник «зі стажем». Коли почав за-
йматися обрізанням і щепленням плодо-
вих дерев професійно, зіткнувся з го-
строю проблемою вибору хороших і якіс-
них інструментів для саду. За 8 років, я і 
мої друзі – садівники, перевірили «у 
справі», більше 200 моделей різних садо-
вих інструментів. З цього різноманіття, 
для себе я відібрав справжні шедеври – 
інструменти, що  приносять невимовну 
РАдість  від роботи з ними. Дуже радий 
тому, що тепер ці інструменти доступні 
в  Клубі Органічного Землеробства. Хочу  
коротко познайомити вас з кожним з 
них. 

Обрізання, зазвичай, розпочинається 
з видалення старої деревини, що віджи-
ла свій вік. Це пошкоджені частини ство-
ла і скелетні гілки. З цією роботою легко 
справляються ножівки шведської фір-
ми «Бахо». Вони чудово пиляють і суху 
і сиру деревину завтовшки до півметра! 

Потім настає черга гілок другого і по-
дальших порядків, що загущують крону 
дерев. Тут незамінна садова пила з кобу-
рою. Її вузьке і довге полотно напівкруг-
лої форми дозволяє випилювати непо-
трібні суччя в найнедоступніших міс-
цях. Зубці на такій пилі розташовані з 
нахилом до рукоятки (так званий «щу-
чий зуб»), що ще більше полегшує робо-
ту. Кобура кріпиться на поясному ремені 
і дозволяє швидко діставати пилу, коли 
вона потрібна. В решті часу ваші руки 
вільні і ви безпечно можете пересувати-
ся по дереву, тримаючись за гілки рука-
ми.

Я випробував більше десяти моделей 
садових пил і вибрав для себе пилу 
японської фірми «Самурай» (фото 1).

Якщо в саду є високі дерева, то пони-
зити крону до прийнятної висоти можна 
за допомогою диво-сучкорізів моделей 

121 МС або 0220. Завдяки своїй конструк-
ції (подвійний поліспаст і 5 ступінчас-
тий храповий редуктор), вони легко пе-
рекушують гілки діаметром до 45 мм. До 
них можна докупити телескопічну штан-
гу, яка дозволить вам працювати на ви-
соті до 4,5 м від землі. Якщо необхідно 
обрізувати гілки товще 45 мм, то в комп-
лекті є штангова пила, яка дозволяє пи-
ляти гілки до 100 мм в діаметрі.

Спиляні довгі гілки можна розділити 
на шматочки 1-1,5 м завдовжки, зручні 
для подальшої переробки в садовому по-
дрібнювачі. З цією операцією краще 
всього впораються храпові сучкорізи  
моделей 0208 і 3202 (фото 2). Їм «по зу-
бах» гілки до 50 мм в діаметрі! І тільки 
після цього, варто брати в руки секатор. 
Найбільший вибір недорогих, але якіс-
них секаторів представляють фірми «Оа-
зис» і «ЦентроИнструмент». З 48 моделей 
секаторів, я вибрав моделі, які вважаю 
кращими з кращих. Вони дозволяють 
мені виконати усі роботи в саду і на ви-
нограднику.

Передусім, універсальні секатори 
моделей 806ТМ і 0225 «Пелікан». Це 
невбивані «робочі конячки» садівника. У 
досвідчених руках легко ріжуть гілки до 
25 мм товщиною. Якщо ви їх, хоча б один 
раз в рік, змастите і заточите, вони вам 
служитимуть вірою і правдою не один 
десяток років. Наступний швидкісний 
секатор для виноградарів 3158В. За-
вдяки дуже зручній ручці «пістолетного 
типу», дозволяє проводити обрізання ви-
ноградної лози, без ризику перерізати 
дріт шпалери.

Тим, хто обрізає не плодові дерева, а 
кущі (троянди, смородину, аґрус) раджу 
придбати секатор моделі 3162В. У ньо-
го дуже зручні ручки і механізм фікса-
ції. Звичайно, він не замінить сучкоріз, 
якщо стволи сухі або колючі, але ним 
можна зробити 80% від загального  обся-
гу обрізання ягідних кущів. Позмагатися 
в швидкості та легкості в роботі з  сучко-
різом  може тільки знаменитий храпо-
вий секатор моделі 0233, відомий ще, 
як «Богатир». Цим унікальним інстру-
ментом за 4 рухи можна легко порізати 
гілки завтовшки біля 30 мм!

Ну і нарешті, модель 727. Це вибір 
професіоналів. Бачив цю модель в руках 
багатьох відомих садівників. Рекомен-
дую усім. Отримаєте задоволення від ро-
боти з цим шедевром інструментально-
го мистецтва.

У своєму саду я багато прищеплюю, 
тому усім, хто цікавиться щепленнями, 
раджу купити прищепний секатор мо-
делі 850. Користуючись інструкцією на 
упаковці, навіть початківці-садівники, 

зможуть прищепити на свої дерева або 
виноградні кущі необхідні їм сорти. Про-
фесіоналам цей секатор дає можливість 
робити 2-3 тисячі щеплень на  добу!

Більш дешевше рішення – прищепні 
ножі. Я рекомендую модель 011АС для ко-
пуліровки і 001АС для окуліровки. Леза 
цих ножів виготовляються з нержавіючої 
японської сталі 440А. У торгової марки 
«Оазис» є ще копуліровочний ніж моде-
лі 008,  в нього  на одній ручці окрім від-
мінного ножа, розташовано ще і точило! 
Ним ви легко зможете наточити секатор, 
будь-які ножиці, ножі, сучкоріз, косу, со-
киру і навіть плоскоріз Фокіна! 

Зробити «зелене обрізання», вирізати 
молоді пагони, зачистити зріз перед ще-
пленням – допоможе вам садовий ніж мо-
делі 012. Скосити сидерати в саду і на го-
роді допоможе унікальна коса, яку можна 
скласти для зручності перевезення. Якщо 
стоїть завдання прибрати прикореневу по-
росль, викосити старі бур'яни або очерет, 
то в хід пускаємо серп моделі 842В.

Феодор Рябінін, член Клубу ОЗ, 
садівник и пермакультурний 

дизайнер, м. Донецьк
donetsk_oz@ukr.net  
тел. (050)675-87-34, 

(067)620-87-34

Садові помічники
п р и р од Н е  з е м л е р о б с т в о

фото 2

фото 1



біопрепарати для захисту саду та городу

Від хвороб

Рекомендації, наведені нижче, розраховані на перехід від традиційних обробок хімпрепарата-
ми до обробок біопрепаратами, тому перерахована кількість обробок є максимальною. З кожним 
сезоном кількість їх зменшується і до 3-4 року зводиться до мінімуму – 1-2 обробки за сезон (за-
лежить від того, наскільки інтенсивно обробляють свої ділянки хімпрепаратами Ваші сусіди)

Для захисту зерняткових і кісточкових плодових культур від бо-
рошнистої роси, плодової гнилі, парші, іржі, бактеріального раку, 
ракових пошкоджень штамба і скелетних гілок, некрозу листя і 
квітів, усихання пагонів і гілок, кучерявості листя персика та ін.

1 обробка – при позитивних температурах під час обрізання:
Пентафаг-С – нанесення 1% замазки на основі глини і коров'яку 

на місця обрізання, клейотечі, на зачищені ракові розростання.
2 – по зеленому або рожевому конусу.
3 – до цвітіння.
4 – після цвітіння; наступні обробки при наявності хвороб або 

шкідників.
Приготування бакової суміші: до 10-ти літрів води додати по 

100 мл кожного з перерахованих препаратів: Триходерміну, 
Пентафагу-С, Планризу, Гаупсину.

При середньодобовій температурі вище +6°С додаємо в бако-
ву суміш Актофіт 60-80 мл на 10 л води (для захисту від плодожер-
ки), при 3 і наступних обробках у бакову суміш додаємо Бітокси-
бациллін або Лепідоцид по 100 мл на 10 л води .

Обробки проводимо кожні 7-10 днів, оскільки період розвитку 
нових поколінь хвороб і шкідників відповідає цим термінам.

Сад

Суниця садова

Для захисту від чорної ніжки, кореневих гнилей, альтернаріозу, 
фітофторозу, пероноспорозу, борошнистої роси, білої гнилі, фуза-
ріозного в’янення, вертицилезного в’янення, бактеріозів.

1 – передпосівна обробка Триходерміном 20 мл + Планризом 
10 мл (обробити й просушити).

2 – при посадці додавання в посадкову лунку 50-100 мл 1% 
розчину Триходерміну або замочування кореневої системи роз-
сади перед висадкою на 1-2 год.

3 – регулярні (з інтервалом 10-20 днів, не менше 2 разів) обпри-
скування вегетаційних рослин баковою сумішшю Триходерміну й 
Планризу з додаванням Пентафагу-С (як приготувати бакову су-
міш, див. вище). Додавання до бакової суміші препарату Гаупсин 
100 мл на 10 л відверне появу плодової гнилі.

4 – захист від шкідників при наявності таких – бакова суміш з 
додаванням Актофіту й Лепідоциду 100 мл на 10 л.

Для того, щоб плоди не тріскалися, мульчуйте рослини.
Така ж схема обробки підійде для комплексного захисту куку-

рудзи, соняшника, зонтичних і зернобобових.

Пасльонові 
(томат, баклажани, перець)

Триходермін – ефективний від хво-
роб, які викликають грибки: фітофтора, 
ризоктонія, альтернарія, ботритис, фу-
заріум, пітіум, аскохіта, справжня і не-
справжня борошнисті роси; а також 
ефективний від білої, сірої, сухої і коре-
невої гнилі, гельмінтоспоріозу та ін.

Планриз – рекомендується для за-
хисту рослин від грибкових і бактеріаль-
них патогенів. Захищає зернові, овочеві 
та ягідні культури від кореневих гнилей, 
септоріозу, бурої іржі, борошнистої 
роси та ін.

Пентафаг-С – рекомендується для за-
хисту рослин від грибкових і бактеріаль-
них патогенів.

Гаупсин – для захисту зернових куль-
тур, плодових насаджень, ягідників, ви-
ноградників, городів, полів, баштанних 
культур і кімнатних рослин від грибко-
вих хвороб і шкідників. Має інсектицид-
ну активність щодо гусениць яблуневої 
плодожерки.

Гарбузові (огірок, кабачок, 
гарбуз, диня, кавун)

Для захисту від чорної ніжки, кореневих гнилей, альтерна-
ріозу, пероноспорозу, борошнистої роси, білої гнилі, фузаріоз-
ного в’янення, бактеріозів.

  1 – передпосівна обробка Триходерміном 20 мл + Планри-
зом 10 мл (обробити й просушити).

2 – при посадці додаємо в посадкову лунку 50-100 мл 1% 
розчину Триходерміну.

3 і наступні обробки аналогічні комплексному захисту пас-
льонових, тобто тією ж самою баковою сумішшю Ви можете 
обробляти всі грядки.

Для захисту від білої плямистості, бурої плямистості, бо-
рошнистої роси, фітофторозу, вертицилезного в’янення, сірої 
гнилі, нематод, павутинного кліща і т.д.

1 обробка – полив рослин на початку вегетації (як тільки 
зійде сніг) для захисту від грунтових патогенів, галових не-
матод і стимуляції ростових процесів.

Приготування бакової суміші: до 10-ти літрів води додати 
по 100 мл кожного з перерахованих препаратів: Триходермі-
ну, Планризу, Нематофагіну.

2 і наступні обробки з інтервалом 10-20 днів, обприску-
вання вегетаційних рослин цією баковою сумішшю з дода-
ванням 60-80 мл Актофіту і 100 мл Бітоксибацилліна. Оброб-
ка припиняється тільки на час цвітіння, щоб не заважати пра-
цювати запилювачам. Період очікування, тобто час від остан-
ньої обробки до збирання плодів при використанні Актофіту 
– 48 год., при обробці без застосування Актофіту періоду очі-
кування немає.



біопрепарати для захисту саду та городу

Від хвороб

Рекомендації, наведені нижче, розраховані на перехід від традиційних обробок хімпрепарата-
ми до обробок біопрепаратами, тому перерахована кількість обробок є максимальною. З кожним 
сезоном кількість їх зменшується і до 3-4 року зводиться до мінімуму – 1-2 обробки за сезон (за-
лежить від того, наскільки інтенсивно обробляють свої ділянки хімпрепаратами Ваші сусіди)

Для захисту від альтернаріозу, різоктоніозу, фітофторозу, фомо-
зу, фузаріозу.

1 обробка насіннєвого матеріалу 1% розчином Триходерміну 
або Планризу захищає рослини від грунтових патогенів, стимулює 
енергію проростання бульб і ростових процесів.

2 обробка й наступні (з інтервалом 10-20 днів) обприскування 
вегетаційних рослин баковою сумішшю Триходерміну й Планризу.

При появі колорадського жука в бакову суміш додаємо Актофіт 
80-100 мл на 10 л і Бітоксибациллін 100 мл на 10 л (мл зручно від-
міряти звичайним шприцем). Оскільки Актофіт – це препарат кон-
тактної дії, немає сенсу в профілактичних обробках. Але щодо 
жука, двох обробок (з Бітоксибацилліном) достатньо, щоб захис-
тити Вашу картоплю від навали двох поколінь шкідника без шко-
ди для Вашого здоров’я й оточуючого середовища.

3 обробка бульб з обов’язковим просушуванням перед за-
кладкою на зберігання баковою сумішшю Триходерміну й План-
ризу дозволить захистити від прихованої інфекції.

Картопля

Виноград
Для захисту від чорної плямистості, інфекційного всихан-

ня кущів, мілдью, оїдіуму, сірої гнилі, гусениць совок, 
п’ядунів, гронових листокруток, павутинних кліщів і т.д.

Терміни проведення обробок:
1 обробка – після обрізання,
2 – період розпускання бруньок,
3 – довжина пагонів 20-30см,
4 – перед цвітінням,
5 – після цвітіння й наступні обробки (інтервал 10-20 

днів), остання обробка перед листопадом, після збирання 
врожаю.

Приготування бакової суміші: до 10-ти літрів води дода-
ти по 100 мл кожного з перерахованих препаратів: Трихо-
дерміну, Планризу. При 4 і наступних обробках необхідно 
додавати Актофіт і Лепідоцид. Для того, щоб ягоди не тріс-
калися й не приваблювали ос, мульчуйте кореневу систему 
для підтримання постійної вологості. Період очікування 
див. вище.

Цибуля
Для захисту від кореневих гнилей, альтернаріозу, білої та сі-

рої гнилей, фузаріозної гнилі денця, бактеріозів.
1 – передпосівна обробка 1% розчином Триходерміну або 

Планризу.
2 – регулярні (з інтервалом 10-20 днів, не менше 4-5 разів) 

обприскування вегетаційних рослин баковою сумішшю Трихо-
дерміну й Планризу з додаванням Пентафагу-С (як приготувати 
бакову суміш, див. вище) захистять рослини від фітопатогенів, 
простимулюють імунні функції, підвищать урожайність і якість 
продукції.

3 – обробка цибулин з обов’язковим просушуванням перед 
закладкою на зберігання.

Капуста
Для захисту від чорної ніжки, альтернаріозу, білої та сірої 

гнилей, фузаріозного в’янення, ризоктоніозу, слизового й су-
динного бактеріозів, фомозу.

1 – передпосівна обробка Триходерміном 20 мл + Планри-
зом 10 мл (обробити й просушити).

2 – полив та обприскування розсади рослин баковою суміш-
шю Триходерміну й Планризу з додаванням Пентафагу-С.

3 – регулярні (через 2 тижні після висадження розсади у від-
критий грунт, не менше 3 разів) обприскування вегетаційних 
рослин баковою сумішшю Триходерміну й Планризу з додаван-
ням Пентафагу-С захистять рослини від фітопатогенів і підви-
щать урожайність і якість продукції.

Для захисту від хрестоцвітої блішки і гусениць лускокрилих 
шкідників до бакової суміші додають Актофіт і Лепідоцид (див. 
вище).

Від шкідників
Актофіт – контролює гусениць совок, плодоже-

рок та листокруток. Ефективний проти рослиноїд-
них кліщів, білокрилок і трипсів. Колорадський 
жук та його личинки, різні листоїди і квіткогризи, 
попелиці – всі вони потрапляють під результатив-
ний вплив препарату. 

бітоксибациллін – рекомендується для захисту 
рослин від сисних, листогризучих шкідників і тих, які 
пошкоджують плоди, рослиноїдних комах на овоче-
вих, ягідних, плодових і багаторічних насадженнях.

Лепідоцид – рекомендується для захисту рос-
лин від гусениць, понад 40 видів лускокрилих 
шкідників (білана, златогузки, кільчастого та не-
парного шовкопрядів, совки, п'ядуна, молі, луго-
вих метеликів, листовійки).

нематофагін – рекомендується для боротьби 
з галовими нематодами в теплицях і відкритому 
грунті. Препарат містить конідії і міцелій, які здатні 
утворювати ловецькі пристосування для умертвін-
ня нематод.

боверин – рекомендується для боротьби з те-
пличною білокрилкою, тютюновою білокрилкою 
і попелицею в закритому грунті, личинкою хруща 
і капустянкою у відкритому грунті. Олена Почтарьова

керівник школи дачника,
Клуб ОЗ, м. Київ
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п од і ї

«Пyтня людина Віктор Михайлов.
Люди бувають «живі» і «мертві» – 

для мене цей поділ реальний. «Живі» 
відрізняються від усіх інших, які пе-
ребувають на Землі, здатністю рости, 
змінюватися, іноді «засихати», але 
неодмінно пробуджуватися. Живі об-
личчя з їхньою неповторною енерге-
тикою особливо цінує кіно. Напевно, 
тому, що плівка мертва і потрібен 
хтось, щоб надати кадру життєвого 
прискорення. Кінематограф схиль-

ний помічати не просто та-
лановитих, а ще й заразли-
вих, що передають якусь 
енергетику.

Актор Віктор Михайлов уміє ожив-
ляти. Взяти хоча б непрості за стилі-
стикою й філософією фільми Ко-
стянтина Лопушанського («Листи 
мертвої людини», «Відвідувач му-
зею», «Російська симфонія»). У тому 
середовищі, яке створює цей режисер, 
потрібна неймовірна приземленість 

Спектакль за книгами В.Мегре в містах України
23 березня в Миколаєві і 26 березня 2013 року в Києві відбу-

деться спектакль «Таёжный роман о великой любви».
Це вистава Санкт-Петербурзького «PRO-сто театру» (колишній те-

атр «Встреча»), в ролі Володимира – відомий актор Віктор Михай-
лов, у ролі Анастасії – його дружина, актриса Марина Свєтова.

«У виставі немає заплутаної інтриги, пікантних ситуацій, і на пер-
ший погляд історія видасться фантастичною. І можна було б визна-
чити жанр – фантастика. Але! Але є обставини, які не дозволяють це 
зробити. Головний герой, у минулому сибірський підприємець, пі-
сля зустрічі з прекрасною тайговою самітницею змінює свої погляди 
і спосіб життя.

Протягом усього спектаклю ми чуємо спів птахів, звуки живої 
природи. Скільки світла, поезії, мудрої життєвої філософії відкрили 
автор і постановник у цьому спектаклі. Все зроблено реалістично, 
достовірно і в той же час піднесено на крилах любові: до світу, до 
всього світлого на Землі».

Оригінальна і яскрава характеристика Віктора Михайлова 
вийшла з-під пера головного редактора газети «Новий Петербург» 
Ірини Жукової:

Початок вистави о 17:00
Миколаївський Художній Академічний 

російський драматичний театр, вулиця Ад-
міральська, 25.

Вартість квитка: 30-50 грн.
Телефон для довідок: 050-394-09-00
Організатор: Олексій Канцевич

23 березня, МИКОЛАЇВ
і в той же самий час 
уміння полетіти, роз-
чинитися в нереально-
му. Віктору Михайло-
ву це вдається. Добре, 
коли актор уміє трима-
ти паузу. І ще краще, 
коли його драматизм 
поєднується з тим, що 
багато хто називає «не 
від світу цього». А вже 
зовсім чудово, коли 
при всіх цих достоїн-
ствах акторові власти-
ве почуття гумору. Всі 
ці якості у Віктора Ва-
сильовича є.

Інша річ, що ниніш-
нім режисерам най-
частіше потрібно інше. 
Але, говорячи про «жи-
вих» і «мертвих», я не 

маю на увазі «успішних» і «неуспіш-
них». На жаль, «живі» далеко не зав-
жди «успішні». Звання та нагороди 
пролітають повз, тому що вони не 
тримають ніс за вітром, не висувають-
ся перед керівництвом, не розштовху-
ють колег, що рвуться до виграшних 
ролей. Вони, як це не парадоксально, 
на цьому полі не проявляють активно-
сті. Вони взагалі не люблять «біг у на-
товпі» і віддають перевагу самотності 
перед тусовками. І це все про нього. 
Про Віктора Михайлова.

Сьогодні він активно співпрацює 
з театром «Встреча», де разом з Ма-
риною Свєтовою грає спектакль за 
п’єсою В.Мегре «Анастасія». Її твор-
ці, правда, вважають, що називати це 
дійство звичайним спектаклем непра-
вильно. Напевно, вони мають рацію, 
адже будь-яка зустріч з дивом, а вже 
тим більше театралізована розповідь 
про цю подію, не вкладається у звич-
ні форми. Більшу частину часу театр 
«Встреча» проводить на гастролях у 
тих краях, які ми вважаємо провін-
цією – Далекий Схід, Сибір, Казахс-
тан, але тепер їх запрошують до Ка-
нади, Німеччини та Швеції. Напевно, 
там теж хочуть зрозуміти, як чудесне 
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Доброго здоров’я! Мене звати Маріч-
ка. Мені 59 років. Кароока красива 

шатенка.
Люблю життя! Обожнюю природу, 

море, ліс. Віку не відчуваю, почуваю 
себе молодою душею й тілом. Гарна 
господиня, за що не візьмуся, все дово-
джу до розуму.
Шість років є членом Клубу ОЗ і цим 

щаслива, тому що по-справжньому 
стала відчувати радість від дотику 
до землі. Багато читаю, люблю пого-
ворити на цікаві теми, у мене багато 
друзів, у минулому я – людина мисте-
цтва, а тепер творю на землі. Мрію 

придбати гектар землі, щоб створи-
ти родовий маєток. Хочу зустріти 
чоловіка чуйного, ласкавого, уважно-
го, майстра на всі руки, без матері-
альних проблем, який веде здоровий 
спосіб життя. А також, щоб любив 
землю, поділяв ідеї Клубу ОЗ, щоб ми 
могли разом вибрати місце і здійсни-
ти мрію про 
створення ро-
дового маєтку. 
Тел.: 
(096) 327-42-27

Доброго дня!
Мене звати Крістіна, мені 24 роки. 

Люблю читати, готувати, працювати 
на землі, ходити до лісу, відпочивати 
біля річки, насолоджуватися чарівни-
ми дарами природи. Дуже хочу позна-
йомитися з хлопцем з подібними захо-
пленнями, добрим, ніжним, лагідним, 
бажано без шкідливих звичок, котрий 
хоче кохати і бути коханим. Де ти, 
моя половиночка? Мрію створити міц-
ну, щасливу сім’ю. Чекаю на тебе!

Тел.: (096)675-24-18

с ус п і л ь с т в о

біля витоків Творіння

Дорогі читачі!
Рубрика «Біля витоків Творіння» створена, в першу чергу, для допомоги тим, хто, 

усвідомивши важливість спільного Творіння, шукає рідну своїй Душі людину, свою 
половинку. Надсилайте розповіді про себе, фотографії, вірші, замальовки, словом, усе, 
що, на вашу думку, найкраще Вас характеризує і допоможе Вам впізнати один одного, на 
поштову адресу: 02140, м. Київ, а/с 51, Видавництво «До Землі з любов'ю» або на e-mail: 
info@cluboz.net з темою листа – в рубрику «Біля витоків Творіння».

Бажаємо вам любові, душевного тепла і весняного настрою!

Початок вистави о 18:00
«Український дім» (колишній 

Музей Леніна), Хрещатик 2, Кон-
цертний зал, 1 поверх.

Телефон для довідок:
067-45-75-777, 050-311-55-60
Вартість квитка: 50 грн.
З питань придбання:
097-682-79-78, spektakl@cluboz.info
Організатор: Дмитро Акатьєв

26 березня, КИЇВ

стикається з нашим жорстким світом 
і що народжується від такої зустрічі.

Думаю, що, прочитавши ці заміт-
ки, Віктор Михайлов скаже щось 
іронічне і на мою, і на свою адресу. 
Мовляв, усе надто похвально. Не 
скромно. Але хто сказав, що хороші 

слова ми повинні говорити талано-
витим людям тільки тоді, коли вони 
їх вже не можуть почути?! Говорю за-
раз. І бажаю акторові Віктору Михай-
лову, щоб обраний ним шлях був для 
нього щасливим ... »

Шановна редакція газети «до Землі з 
любов’ю!».

Мені 62 роки, пенсіонер, співпрацюю 
з Землею на своїх 6-ти сотках. Другий 
рік оформлюю передплату на Вашу 
газету. До Клубу ОЗ вступив менше 
року тому, повірив в органічне земле-
робство, маю деякі успіхи, завдяки 
застосуванню продукції клубу, на 
своєму досвіді побачив силу й ефектив-
ність живих Емочок.

Я дуже радий, що газета дає можли-
вість обмінюватися інформацією між 
членами клубу, а найцінніше – почуття-
ми, своїми віршами. Свого часу я напи-
сав вірш, який перегукується з темою 
любові до Землі і людей. 

Эх! Весна! А как душу радует
Зелень новая! Брат, апрель,
Обменяешься с солнцем взглядами,
И Земле всё теплей, теплей.

Всё проходит. Зима суровая
Оставляет разливы рек,
И обида так долго помнится,
Что любимый нанёс человек…

Но надеяться надо на лучшее, 
Ведь затем и нужна весна,
Чтобы мусор, зимою накученный,
Из-под снега открыла она.

И теперь перед каждым задача,
Чтобы краски весны не пятнать,
Въехать в душу свою, как на дачу,
И обиды, жестокость – убрать.

Попросить, если надо, прощенья, 
Пусть прольётся, как дождь, слеза.
У природы идёт очищенье,
И твои засияют глаза.

Видишь, стала зелёной ива.
Мы плакучей её зовём.
Она добрая и красивой 
Стала первой. Простила всё:

Дождь осенний и холод зимний, 
Ветку, сломанную тобой…
Всё простила плакучая ива
Над священною талой водой.

Так простим всё и станем лучше,
Станем мягче, станем добрей…
По примеру вербы плакучей,
Ведь весна и для нас – людей.

Віктор Солодовник
член Клубу ОЗ, м. Гребінка   

ех! Весна!
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Вівсяне печиво

Доброго здоров’я, дорогі читачі!
Ех, до чого ж, буває, хочеться чогось 

солоденького, печеного, домашнього, 
щоб смачний затишний аромат по всьо-
му будинку...

Щоб здійснити таке приємне бажання, 
хочу розповісти вам нескладний рецепт 
дуже смачного вівсяного печива.

Інгредієнти: борошно, 175 г (відсипте 
трохи для розкатування тіста); вівсяне 
борошно (або вівсяні пластівці, переме-
лені в кавомолці), 75 г; вершкове масло, 
85 г; цукор, 125 г; ванільний цукор, 1 паке-
тик (10 г); кориця, 1/2 ч.л.; сода, 1/3 ч.л.; 
сіль, 1/3 ч.л.; вода, 50-75 г.

Спосіб приготування.
1. Розігріти духовку до 210°С.
2. Деко застелити пекарським папе-

ром.

3. Перемішати м’яке масло, цу-
кор, корицю, ванільний цукор до 
отримання практично однорідної 

маси (бажано використовувати ком-
байн).

4. Додати вівсяне борошно, теплу воду 
з розчиненою сіллю й розмішати.

5. Всипати пшеничне борошно і соду, 
замісити тісто. Якщо сухувато, можна 
додати ще води.

6. Тісто зліпити в грудку і покласти на 
присипаний борошном стіл.

7. Розкачати в пласт завтовшки 5мм і 
вирізати печива круглою виїмкою діаме-
тром 55-60 мм.

8. Розкласти печива на деку на відста-
ні 1 см один від одного.

9. Випікати 12-15 хв. при температурі 
210°С до появи рум’яної скоринки. Мож-
на пекти і менше, якщо потрібно дуже 
м’яке печиво.

Ще одне чудове блюдо, яке порадує ва-
ших домочадців. Ця морська рибка дуже 
корисна для організму, особливо в тушко-
ваному вигляді.

Інгредієнти: хек, філе, 400 г; морква, 2 
шт.; селера, 1/4 шт.; цибуля, 1 шт.; цибуля-
порей, 50-100 г (якщо є); томатна паста, 1,5 
ст.л. ; борошно, 3 ст.л.; лавровий лист; за-

пашний перець; олія; сіль.

Спосіб приготування.
1. Коріння нарізаємо й обсмажуємо в 

олії.
2. Додаємо томатну пасту, воду, лавро-

вий лист і духмяний перець; тушкуємо 5 
хвилин.

3. Рибу солимо, обвалюємо в борошні й 
смажимо в олії до готовності.

4. Рибу викладаємо на моркву, при не-
обхідності підливаємо воду, щоб коріння 
були у воді. Накриваємо кришкою і туш-
куємо 10 хвилин.

Смачного!
Дмитро Лепорський

Клуб ОЗ, м. Харків

Росте у мене в квітнику цікава 
рослина, можна навіть сказати, не-
звичайна. Хоча багато хто вирощує 
її просто як квітку, проте мало хто  
знає про її лікарські властивості. 

Мова йде про очиток великий.

У народі його називають «заячою ка-
пустою» і  більшість любителів виро-
щують його як декоративну рослину. 
Належить він до родини товстянкових  
– «грошове дерево» є його родичем. Він 
справді неповторний на квіткових гряд-

ках. Росте кущем 50-60 см. Цвісти 
починає в серпні й упродовж 
двох місяців або й більше радує 
око барвами від світло-рожевої 
до цегляно-червоної.

Це багаторічна рослина, роз-
множується насінням, поділом 
куща чи живцюванням. Прива-
блює до себе увагу з ранньої вес-
ни до пізньої осені. 

Окрім декоративних власти-
востей очиток великий, є лікар-
ською рослиною.

Застосовується у вигляді соку, 
листків, кашки із листя, настоїв 
і настоянки. 

Коли у мого чоловіка сталося 
запалиння ноги в області стопи, 
я нарвала листочків очитка, ви-

мила під краном, витерла рушником, 
злегка відбила молоточком і обклала 
стопу цими листочками. Закріпила спе-
ціальною косинкою і надягла сіточку. 
Наклала з вечора і залишила до ранку. 

Вранці пов’язку зняли, а набряку не-
має, і біль пройшов, листочки ж стали 
сухими, як папір. Так само зняли біль і 
набряк у колінному суглобі. Таким чи-
ном, спробувавши один раз, ось уже 
кілька років ми рятуємося від артриту 
й артрозу листочками очитка великого.

Застосовуємо його і при інших хворо-
бах. При запаленні очей сік очитка роз-
вести 1:1 з кип’яченою теплою водою. 
Закапувати в очі тричі на день по 2-3 
краплі. При запаленні середнього вуха 
(отиті) видавити сік, змочити тампон-
чик із вати і вставляти у вушний отвір 
2-3 рази на день і на ніч. 

Таке лікування відновлює слух після 
простудних захворювань (грип, ГРЗ). 
При стоматиті та ангіні полоскати те-
плим настоєм  із розрахунку 2 ст. ложки 
листків, можна з гілочками, на одну 

Хек з овочами

Очиток великий – чудо-рослина у моєму саду
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Осмії – кращі запилювачі садів
Осмієводство  є одним з видів 

бджільництва,  яке набирає популяр-
ності  в господарській галузі і  повніс-
тю  підходить під визначення цього 
терміну. Як і бджільництво, це дуже 
цікаве  заняття, особливо коли  Ви ви-
ходите на більш-менш серйозний рі-
вень. І там і там сотні  прийомів, як по-
кращити життя своїм підопічним,  
який вулик  краще,  в якій місцевості 
кращий взяток. Різниця тільки в тому, 
що медоносні бджоли більш вивчені, 
про них написано багато книжок, ко-
жен елемент поведінки досліджений і 
описаний багатьма дослідниками. А 
ось про особливості поведінки бджіл-
осмій відомо не так вже й багато, і тут 
перед Вами широке поле для дослі-
джень, і є значно більший шанс зроби-
ти маленьке, але дійсно відкриття чи 
описати нову невідому сторону їх по-
ведінки.

Бджоли-осмії значно кращі запилю-
вачі садків, ніж медоносні, так як вони 
працюють при більш низьких темпера-
турах. Це дуже важливо при несприят-
ливих погодних умовах, які часто ма-
ють місце навесні при цвітінні садів. 
Незамінні осмії і в маленьких тепли-
цях, де запилення за допомогою медо-
носних бджіл нерентабельно, так як 
сім'ї бджіл коштують дорого і потребу-

ють кваліфікованого догляду. 
Для запилення саду на Вашій 
присадибній ділянці чи дачі 
достатньо сотні коконів, з яких 
вийде 25-30 самок і сотні трубо-
чок (одна самка може заселити 
2-3 трубочки). Розрахунок про-
стий – для запилення одного 
дерева достатньо 1-2 самки.               

З чого ж потрібно починати?
Головна стратегія – спочат-

ку спробувати відловити з при-
роди і примножити популяцію 
місцевих осмій, які існують в 
кожній місцевості. І тільки після того, 
як це вам не вдасться, можна спробува-
ти закупити кокони осмій для розве-
дення. Тільки щось я не зустрічав в на-
ших бджільницьких журналах оголо-
шень типу «Продаю кокони бджіл-
осмій і матеріал для їх гніздування». А 
ось за кордоном – будь ласка.

Але купувати кокони за кордоном 
недоцільно, оскільки в США зовсім 
інші види, а в Європі осмій розводять в 
південних країнах і до нашого клімату 
вони не пристосовані. Тому потрібно 
розмножувати своїх осмій і починати 
потрібно з найпростішого.

1. Взимку, коли надійний лід, по-
трібно заготовити річкового очерету, 
щоб нарізати з нього трубочок діаме-
тром 6-10 мм і довжиною від 10 до 20 см. 
Болотний низькорослий очерет майже 
непридатний, оскільки діаметр його 
стебел малий.

2. Зв'язати трубочки пучками по 20-

50 штук ізоляційною стрічкою або ву-
зеньким скотчем і розвісити їх в різних 
місцях під дахами, де на них не буде 
попадати дощ і полуденне сонце. Бажа-
но розмістити їх в різних кінцях Вашо-
го та навіть сусідніх сіл, так як є місце-
вості, де осмій багато, і навпаки. Розві-
шувати трубочки потрібно на початку 
квітня перед початком активного сезо-
ну ранньовесняних видів осмій.

3. У серпні потрібно «зібрати уро-
жай» у вигляді запечатаних осміями 
трубочок і захистити його від птахів, 
ос та мишей до наступної весни. Най-
простіше зберігати на вулиці в дуже 
надійно закритому від мишей вулику. 
Морозів місцеві осмії не бояться, а ось 
завезених потрібно оберігати від силь-
них морозів.

 А далі в осмієводстві, як і у всякій 
справі, потрібно вдосконалювати тех-
нологію та навчитися захищати Ваших 
осмій від хвороб, шкідників та парази-
тів. А потім удосконалювати техніку, 
щоб виконувати кожну операцію з мі-
німальною витратою часу. Років через 
п'ять ви станете справжнім осмієво-
дом. Це, як в бджільництві, – менше 
ніж через п'ять років справжнім пасіч-
ником не станеш.

Кухаренко Роман
організатор Клубу ОЗ, м. Звенигородка

(за матеріалами статті кандидата 
бiологiчних наук Комiсара О. Д.)

склянку кип’ятку, поки не полегшає.
Сік і настій можна приймати при гі-

пертонії всередину, а лоб і скроні об-
класти листками і туго перев’язати.

У вигляді подрібнених листків і соку 
можна прикладати до ран, забоїв, опі-
ків і фурункулів. 

У ваннах із очитку можна купати ді-
тей при діатезах.

Очиток великий лікує трофічні язви, 
злоякісні новоутворення, має крово-
спинні та кровоочисні властивості. На-
стоянку 1:5 застосовують при жіночому 
безплідді. 

А якщо раптом заболів шлунок, по-
трібно взяти листочок, добре прожува-
ти його, сік проковтнути, а жмих ви-
плюнути, а при запорах – потрібно ков-

тати і жмих. Більшість рецептів випро-
бувано на собі і багатьох знайомих.

Ось така цікава ця рослина. Виро-
щуйте у себе очиток великий, милуйте-
ся ним, любіть його і будьте здорові.

Штельмах Л.В.
член Клубу ОЗ, м. Лутугіно,

 Луганська обл.

Щоб зрозуміти природу бджіл, по-
трібно розуміти їх різноманітність. Ді-
тей також змалку потрібно привчати до 
спостереження за природою і, зокре-
ма, природою бджіл. Осмії, на відміну 
від наших медоносних бджіл, абсолют-
но безпечні, їх може розводити кожен 
школяр не тільки в селі, а навіть і в місті 
на балконі, якщо він живе не вище 
п'ятого поверху. Якщо дитина любить 
бджіл-осмій з дитинства, то є велика 
ймовірність того, що вона в майбутньо-
му полюбить і медоносних бджіл і стане 
пасічником. 
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Для землі вогонь – зло!

Останнім часом серед сільського насе-
лення, дачників, агропідприємств та 
служб, що обслуговують пришляхові те-
риторії, поширена надзвичайно небезпеч-
на для навколишнього середовища тен-
денція. Чи то внаслідок особистої безгра-
мотності та недбальства, чи безконтроль-
ності з боку влади і відповідних служб, 
санітарні обробки всіх неорних територій 
виконуються переважно вогнем. 

Пам’ятаю своє дитинство – пасеш, бу-
вало, корову, а присісти на обніжок боїш-
ся, бо як раз на гніздо дикої бджілки уся-
дешся. Всі обочини, обніжки, схили, кру-
чі були усіяні нірками цих невгамовних 
трудівниць. Скільки ми, дітлахи, ласува-
ли їхніми медово-перговими запасами!  
Ножиком чи якимось іншим гострим 
предметом копнеш на глибину 6-8 см кру-
гом такої нірки і їж. А де ж воно тепер? 
Немає. Все знищено.

Тільки-но зійшов сніг, ледь просохла 
земля, розпочинається весняна страда. 
Стараються якомога швидше обсіятись, 
обсадитись, а все, що за межами, – спали-
ти. Спалюють буквально все: обніжки, 
обочини доріг, лісозахисні смуги, пагор-
би, кручі, торішню стерню та залишки со-
ломи в полі. Все, де є чому горіти – го-
рить. Заспокоюються лише тоді, коли 
кругом чорна рілля, чорні дороги, чорні 
дерева, горбки і самі від усього цього чор-
ні.

Люди добрі! Шановні! Невже у вас не 
вистачає розуму додуматися, що ж ви 
спалюєте? 

Часто можна почути – цвіту багато, а 
ягід майже немає…Це тому, що завжди 
найкращими запилювачами рослин були 
джмелі, дикі бджілки, бджоли, бджоленя-
та. Від великої бджоли – до малюсінької, 
що менше мурашки, а всіх ви спалюєте, 
бо ж мешкають і розмножуються вони 
якраз на неугіддях. А скільки їжаків, ву-
жів, ящірок, пташиних гнізд зникає у вог-
ні від ваших натруджених рук. Подивіть-

ся уважно в лісо-
смуги, які садили 
ваші батьки та 
діди – скільки 
там однобоких 
дерев! В них рани 
від опіків досяга-
ють 0,5-2 м. І все 
це справи ваших 
рук!

Колись, бува-
ло, якщо треба 
щось задернити – 
ідеш і під горою 
копаєш скільки 
потрібно, а тепер 
дернини там май-
же немає – 5-7 см і 
все. В щорічному 

спалюванні зникає до 3-4 см дернового 
шару. І все це з року в рік, своїми руками 
угіддя перетворюємо на неугіддя, а рідні 
ставки, озера, річечки – в болото. Яри все 
глибше і глибше вклинюються в благо-
датні землі поля. 

Якось питаю в дітлахів, що випалюва-
ли пагорби, де тільки-тільки заголубіли 
весняні проліски: – Хто це «надоумив» вас 
робити попелище з квітів? – Учитель біо-
логії, – відповідають. – Сказав, що потріб-
но палити, тоді краще буде рости трава.

Ось, виявляється, де корінь зла! Цьому 
відтепер навчають навіть в школах.

Так, це правда, глибина коріння бага-
торічних трав сягає значних глибин, тому 
вони і виживають, створюючи рівномір-
ний ріст, де приємно пасти козу чи коро-
ву. Але ж щорічно зникає, як я писав, 3-4 
см ґрунту.  10 років – це 30-40 см.

І зворотна сторона медалі – якщо не па-
лити, то щорічно створюється нашару-
вання органічних рештків, тобто гумус 
збільшується. Умовно кажучи, земля рос-
те. Ось подивимось у лісі, де ніколи нічо-
го не випалювалось – земля як подушка, 
бери голими руками. Тож такою вона 
буде і там, де не проходить вогненна 
лава. 

Люди добрі! Задумайтесь перед тим, 
як робити вогненні смерчі. Всі ж ми діти 
природи. Вона нас народжує, кормить і 
проводить в небуття. Чим здоровіша буде 
вона – тим здоровішими будемо і ми. А її 
здоров’я цілком залежить від нас, її дітей.

Шановні вчителі, агрономи, голови 
сільських Рад, пояснюйте населенню 
згубність такої практики, доводьте до їх 
свідомості, що потрібно берегти природу, 
а не обкурювати димом, та забруднювати 
доведену до критичного стану атмосферу. 
Може, досить з нас Чорнобиля!

Кирпич М.В.
член Клубу ОЗ

Біль серця!
Чи слухав ти коли хоч раз,
Як весна співає?
Вранці, вдень і у вечірній час
Різноголосо нас вітає,

Дзвенить, співає, гомонить
На дорогах і в леваді.
То струмочком плюскотить,
То клекоче в водоспаді.

Дерева, кущики, травиця,
Що тільки-но зазеленіли,
Все співає, струмениться
Весняним соком захмеліли.

Бджілка злетіла у перший обліт,
Навколо літка закружляла,
Відчувши весни незворотній політ
Радо й сестричок позвала.

ІI ось вже створили таку круговерть,
Що й сонце собою прикрили.
Радість усіх переповнює вщерть,
Бо зиму уже пережили.

Та живуть і такі – не цікавить їх літ…
Наступає лихая година, 
Бо розквітнути встиг лише первоцвіт,
А вже гордо ступає людина.

P.S.: Шановні співвітчизники! Наступає 
Весна, пробуджується матінка Природа. В 
багатьох із вас руки потягнуться до сірни-
ків.

Молю вас, благаю! Не влаштовуйте на 
місцях гітлерівську тактику «Выжженной 
земли». Пам’ятайте, для землі вогонь – зло!  
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Фільми, рекомендовані 
до перегляду

Н о в и Н и

«ГазЛенд» (2010 г.)  
1 год 46 хв

Документальний фільм про 
наслідки видобутку сланцевого 
газу. Все, що створювалося ма-
тінкою-природою мільйони ро-
ків, може бути зруйноване лю-
диною за кілька годин. «Там, де 

видобувають сланцевий газ методом гідророзриву, зникає 
вода з колодязів та свердловин, забруднюється і знищуєть-
ся природа, будинки тріскаються, вода в крані може заго-
ратися, її не можна використовувати, тварини вимирають, 
середовище стає непридатним для проживання».

Авдіївка   (050) 806-04-13
Алчевськ     (066) 915-22-19
Артемівськ   (066) 233-04-38
Ахтирка     (095) 618-72-87
Бар     (098) 27-84-276
Балаклава   (0692) 94-69-20
Балаклея   (050) 867-73-80
Бахчисарай   (066) 908-47-74
Біла Церква   (04563) 3-24-51
Б.-Дністровський  (04849) 6-76-47
Білопілля  (066) 328-09-72
Бердичів    (067) 410-01-23
Березань     (068) 125-13-30
Богуслав     (067) 649-73-88
Бориспіль   (04495) 5-14-55
Бородянка   (067) 924-84-59
Боярка      (067) 378-07-49
Бровари      (04594) 3-45-32
Броди      (03266) 2-75-68
Брянка      (095) 822-19-42
Велика Лепетиха   (095) 048-68-12
Васильків   (067) 583-78-43
Вінниця     (067) 877-42-65
Вишгород   (098) 855-9333
Глибока     (066) 008-90-97
Гола Пристань   (050) 277-50-67
Горлівка    (050) 837-18-14
Гостомель  (067) 500-9582
Дніпродзержинськ  (095) 397-13-52
Дніпропетровськ   (098) 757-05-63
Дніпропетровськ   (067) 176-88-71
Донецьк     (050) 216-22-24
Єнакієве   (050) 603-85-38
Житомир    (0412) 4-45-101
Запорожжя    (061) 217-07-26
Звенигородка   (093) 801-77-77
Золотоноша   (068) 393-16-28
Івано-Франківськ    (0342) 75-04-15
Ізмаїл      (067) 681-97-40
Ільїнці    (04345) 2-31-77
Ірпінь     (067) 549-54-16
Кагарлик   (066) 392-48-12
Козятин      (063) 141-22-74
Калуш        (067) 185-22-06
К.- Подільський    (03849) 3-59-02
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) 353-65-68
Київ     (067) 914-54-71
Київ   (044) 228-01-25
Кіровоград    (0522) 27-19-01
Конотоп      (067) 266-51-24
Константинівка   (050) 904-66-12
Коростень    (097) 248-68-08
Котовськ     (048) 623-91-92
Краматорськ   (095) 25-26-777
Червоний Лиман   (066) 979-94-90
Червоний 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     (095) 664-01-88
Лутугине    (050) 713-26-65
Луцьк      (066) 132-57-85
Львів       (067) 750-11-40
Макіївка    (050) 760-17-71
Малин       (098) 46-32-079
Маріуполь    (097) 577-65-34
Мелітополь    (0619) 42-96-41
Миргород   (068) 641-92-32
Миронівка    (04474) 3-22-98
Ніжин      (068) 376-97-97
Миколаїв    (0512) 72-16-85
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
Очаків       (096) 977-27-27
П.-Хмельницький   (095) 333-00-08
Полтава      (0532) 69-27-64
Прилуки     (099) 421-79-99
Роздольне   (067) 389-25-98
Ровеньки     (050) 806-34-23
Рівне      (096) 221-59-65
Рогатин      (067) 979-50-83
Свердловськ    (099) 742-20-00
Севастополь    (0692) 93-17-67
Севастополь    (0692) 93-94-65
Сєверодонецьк    (050) 291-39-02
Середино-Буда    (066) 555-38-35
Сімферополь    (095) 350-76-33
Сімферополь    (099) 23-11-035
Синельникове    (050) 104-67-55
Скадовськ       (066) 373-90-15
Славутич     (050) 399-64-90
Слов’янськ      (050) 252-82-07
Слов’янськ      (095) 851-63-44
Сміла       (098) 476-43-07
Сніжне      (095) 505-70-82
Старобельськ   (066) 965-04-47
Суми       (066) 686-48-74
Суми       (066) 344-16-56
Щастя       (098) 577-07-47
Тернопіль    (096) 813-40-11
Тетіїв       (067) 392-62-38
Тульчин      (067) 390-25-58
Умань       (067) 235-36-20
Фастів      (099) 605-12-70
Феодосія       (050) 936-03-87
Харцизьк     (099) 952-51-21
Харків       (057) 756-83-47
Харків       (067) 665-61-62
Херсон       (0552) 44-41-81
Хмельницький    (0382) 70-87-20
Хорол      (050) 889-27-29
Черкаси     (096) 591-33-40
Чернігів       (0462) 97-17-15
Чернівці     (095) 653-22-46 
Чоповичи   (096) 327-42-27
Шостка       (050) 307-15-05
Енергодар    (050) 904-57-76
Ясинувата   (050) 837-31-40

Координати
Клубу Органічного Землеробства
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«Наступит день, и все отцы поймут, что 
именно они за мир в ответе, в котором дети 
их живут. Наступит день, и каждый осознает, 
что прежде чем дитя любимое в мир привес-
ти, необходимо мир счастливым сделать».

  Мегре В.Н. «Сотворение»  

с любовью!

WWW.CLUBOZ.NET

№2 (67) ФЕВРАЛЬ 2013  

к Земле Дорогі читачі!
Раді повідомити вам про те, що вий-

шов з друку новий «Каталог 2013» Клу-
бу Органічного Землеробства. У ньому 
представлена перевірена часом продук-
ція, яка заслужила довіру багатьох чле-
нів Клубу, зарекомендувавши себе з 
кращого боку.

Яскравий дизайн, прекрасна якість друку, короткий і зро-
зумілий опис кожного виду продукції дозволять легко зорі-
єнтуватися в її виборі. Продукція каталогу класифікована за 
такими товарними групами: інформація в Клубі ОЗ; садовий 
інвентар; біопрепарати; посадковий матеріал; продукти хар-
чування та переробка; миючі та гігієнічні засоби; екопобут і 
кедрова продукція.

Придбати «Каталог 2013» можна в Клубі ОЗ у вашому місті.

«Каталог 2013» Клубу Оз

Відеозаписи семінарів в Бориспіль-
ському Клубі ОЗ

Нові відеозаписи цікавих і 
практичних семінарів на різно-
манітні теми органічного зем-
леробства: «Батат», «Здоров’я 
родині», «Виноград, секреты 
выращивания», «Розы, цветник 
на участке», «Санаторий на ого-
роде», «Картошка, технология 

выращивания в буртах», «Эко-теплицы» та інші. Багато ко-
рисної інформації, яку ви зможете застосувати на своїй ді-
лянці. Диски запитуйте в Клубах ОЗ у вашому місті.
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Работы в саду по лунному 
ка лендарю

Місячний ка лендар

Місячний календар складений по книзі И.Паунгер "Всё в нужный момент".

Координати Клубу ОЗ у Вашему регіоні

Дуже часто при першій прополці грядок го-
роду буває складно точно визначити, де саме 
знаходяться посіяні культури, адже бур’яни ма-
ють властивість зростати набагато швидше 
культурних рослин. А мульчі може бути недо-
статньо для всіх грядок. У таких випадках до-
водиться працювати дуже повільно й обереж-
но, намагаючись не зачепити рядок, але це не 
завжди вдається. У книгах з городництва мені 
не раз доводилося зустрічати пораду, що в та-
ких випадках необхідно до насіння культур, які 
повільно сходять, підмішувати насіння чогось, 
що швидко росте, наприклад салату, щоб по-
значити рядок. Але я вважаю, що це теж не най-
кращий вихід, тому що не всі культури сумісні, 
не завжди є зайве насіння, та й хто знає, що і 
коли зійде, адже погода і якість насіння бува-
ють різними. Для себе я знайшов дуже просте й 
доступне рішення цього питання. Навесні, при 
посіві насіння в канавку, я тут же встромляю 
приблизно через кожні 50 см на глибину 5 см 
палички завдовжки 15-20 см. Вони чітко позна-
чають на грядці рядок і полегшують подальшу 
прополку. Всі розміри дуже приблизні. Палич-
ки підійдуть будь-які, я користуюся гілочками 
від обрізки саду не товще 1,5 см.

Євген Носонов
член Клубу ОЗ

Порада городнику
Березень Квітень Травень
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1 Пт e 20 1 Пн f 21 1 Ср h 21

2 Сб e 20 2 Вт g 22 2 Чт h � 22

3 Вс e 21 3 Ср g � 23 3 Пт i 23

4 Пн f 22 4 Чт h 24 4 Сб i 24

5 Вт f � 23 5 Пт h 25 5 Нд i 25

6 Ср g 24 6 Сб i 26 6 Пн ^ 26

7 Чт g 25 7 Нд i 27 7 Вт ^ 27

8 Пт h 26 8 Пн ^ 28 8 Ср _ 28

9 Сб h 27 9 Вт ^ 29 9 Чт _ 29

10 Нд i 28 10 Ср ^ � 30/1 10 Пт _ � 1/2

11 Пн i � 29/1 11 Чт _ 2 11 Сб ` 3

12 Вт ^ 2 12 Пт _ 3 12 Нд ` 4

13 Ср ^ 3 13 Сб ` 4 13 Пн a 5

14 Чт _ 4 14 Нд ` 5 14 Вт a 6

15 Пт _ 5 15 Пн ` 6 15 Ср a 7

16 Сб _ 6 16 Вт a 7 16 Чт b 8

17 Нд ` 7 17 Ср a 8 17 Пт b 9

18 Пн ` 8 18 Чт b � 9 18 Сб c � 10

19 Вт a � 9 19 Пт b 10 19 Нд c 11

20 Ср a 10 20 Сб b 11 20 Пн d 12

21 Чт a 11 21 Нд c 12 21 Вт d 13

22 Пт b 12 22 Пн c 13 22 Ср d 14

23 Сб b 13 23 Вт d 14 23 Чт e 15

24 Нд c 14 24 Ср d 15 24 Пт e 16

25 Пн c 15 25 Чт e � 16 25 Сб f � 17

26 Вт c 16 26 Пт e 17 26 Нд f 18

27 Ср d � 17 27 Сб f 18 27 Пн g 18

28 Чт d  18 28 Нд f 18 28 Вт g  19

29 Пт e 19 29 Пн g 19 29 Ср h 20

30 Сб e 20 30 Вт g 20 30 Чт h 21

31 Нд f 20 31 Пт i � 22

Фаза Місяця Частина рослини ^ Овен d Терези

� Повний Місяць Плід _ Телець e Скорпіон

� Спадний Місяць Корінь ` Близнюки f Стрілець

� Новий Місяць Квітка a Рак g Козоріг

� Зростаючий Місяць Листок b Лев h Водолій

Положение Луны в Зодиаках c Діва i Риби

висхідний Місяць нисхідний Місяць


