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Батьківщину свою!
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Батьківщина. Як часто сьогодні забуваєть-
ся значення цього слова, а саме поняття Бать-
ківщини стає все більш абстрактним, чимось 
далеким від реальностей світу, в якому ми жи-
вемо. Чому так відбувається? Невже ми стали 
забувати про те головне, заради чого гинули 
у Великій Вітчизняній війні наші батьки, діди і 
прадіди? Минуло вже 68 років із закінчення 
війни, і 9 травня ми продовжуємо відзначати 
свято великої Перемоги радянського народу 
над нацистською Німеччиною. Вічна пам'ять 
усім тим, хто вистояв у цій війні і відстояв нашу 
землю від німецько-фашистських загарбни-
ків. Вони билися за Батьківщину!

Батьківщина – це земля батьків. Мати. 
Людський рід може жити тільки на землі. ІI це 
треба пам'ятати і виховувати у своїх дітях й 
онуках почуття Батьківщини, розуміння цін-
ності своєї землі, життя на своїй землі. Розпо-
відати про подвиги радянських воїнів і їхні пе-
ремоги. А інакше буде відбуватися те, що сьо-
годні й відбувається. Адже як тоді пояснити, 
що західним корпораціям керівництвом на-
шої країни (при пособництві місцевих влас-
тей, до речі, вибраних народом) передаються 
у безроздільне користування тисячі квадрат-
них кілометрів нашої землі для видобутку 
сланцевого газу ... Фактично – це продаж час-
тини рідної землі іноземним окупантам. ІI від-
повідно, зрада тих, хто поклав свої життя за 
Батьківщину в далеких 1941-1945 роках ...

 Тема цього номера «Поверніть, люди, 
Батьківщину свою!» – це не просто слова. Це 
крик душі, звернений до тих, хто хоче, щоб 
їхні діти жили на рідній землі.

Згадую жовтень 2012 року. Автопробіг «За 
Батьківщину!» Сімферополь-Москва, в якому 
брав участь Клуб Органічного Землеробства 
(див. № 10,11-2012). Тоді більшості було не-
зрозуміло, чому і для чого ми їхали. Тепер уже 
багатьом очевидно, що проблема є. ІI сланце-
вий газ – це лише невеликий наслідок цієї про-
блеми.

ІI ми, редакція газети «до Землі з 
любов'ю!», сподіваємося на здоровий глузд 
людей, їхній інстинкт самозбереження, усві-
домленість і самоорганізацію. Ніхто не вирі-
шить цю проблему (як і всі інші), крім нас са-
мих. Не заради красного слівця, а ради май-
бутнього своїх дітей ...

Петро Трофименко, Iван Талалаєв, 
Ольга Купрашвілі

P.S. Эй, вставай!
В домах уютных не согреться.
Эй, проснись! Ведь РОДИНЕ  так нужен ты.
Эй, давай! Дорога в рай тебе известна.
Пусть на твоей земле цветут сады,
Пусть на твоей земле цветут сады,
Пусть на твоей земле цветут сады…

(уривок з пісні «Эй, вставай!»)

Наша сім’я щаслива від життя на рідній 
Родовій землі

Наша сім’я проживає в селі Прислуч По-
лонського р-ну Хмельницької обл. Це ма-
льовниче, затишне місце на межі двох об-
ластей (Житомирської та Хмельницької). 
Голова нашого роду –  Іван Михайлович Бі-
лоус 1928 р. народження. Все життя пропра-
цював в городній бригаді тодішнього кол-
госпу «Перемога», був старшим бригади-
ром. Привчав змалку свого сина Володими-
ра до праці на землі. Володимир Іванович та 
Надія Филимонівна за освітою педагоги, а 
за покликанням – агрономи. В зв’язку з жит-
тєвими обставинами, щоб вивчити трьох ді-
тей, змушені були покинути благородну 
учительську працю і зайнятись не менш 
благородною діяльністю по вирощуванню 
сільськогосподарських культур. Голова ро-
дини навчив молоде покоління закладати 
правильно парники, допомагав і ділом, і по-
радою при вирощуванні ранньовесняної 
продукції. За роки праці на землі наша сім’я 
набула чималого практичного досвіду, 

яким охоче ділиться з іншими людьми. Всі 
троє дітей Володимира та Надії – Вадим, 
Іванна та Олександр –  змалку навчені лю-
бові до землі, цінують, бережливо ставлять-
ся до всіх її багатств. Усі разом працюють на 
рідній родовій землі, допомагають батькам, 
створюючи цим самим добробут для родини 
і викликаючи повагу серед односельчан. Ми 
вже багато років є учасниками різних с/г ви-
ставок, ярмарків майже в усіх регіонах 
України.

Своєю чесністю і добросовісністю заслу-
жили визнання та довіру в людей, автори-
тет у городників. Основні напрямки нашої 
діяльності – це:

 1) вирощування весняної розсади овочів 
та квітів;

 2) збір та реалізація сортового насіння 
колекційних томатів, перців, баклажанів, 
баштанних культур;

 3) вирощування квітів у підвісних гор-
щиках (петунія, сурфінія, брахікома, газа-
нія, вербена, флокс друмонда, целозія пе-
риста, тагетес, сальвія та ін.); 

4) вирощування та впровадження сорто-
вої насіннєвої картоплі; 

5) вирощування та реалізація органічної 
продукції овочів; 

6) консультації.
На цей час маємо гарну колекцію із 44 

сортів перцю, 9 сортів баклажанів, більше 
130 сортів помідорів, біля 50 сортів картоплі 
та інших городніх культур. За багато років 
випробували безліч сортів і залишили, на 
нашу думку, найкращі, найврожайніші та 
найстійкіші до життєвих випробувань.

Шановні землероби! Клуб ОЗ з радістю запрошує 
вас взяти участь у конкурсі на кращу статтю та фото 
з описом свого землеробського досвіду, спостере-
женнями і висновками.

Конкурс складається з таких номінацій:
1. «Біорозмаїття в саду і / або на городі».
2.«врожай зі свого власного насіння».
3. «Облаштування ділянки в гармонії з Природою».
4. «Моя сім'я і життя на ділянці. Що дає нам зем-
ля?»
5. «Дитяча грядка».
6. «зцілення за допомогою своїх рослин».

(Детальніше про номінації дивіться у номері 4 
за 2013 р.)

Призами за перші три місця в кожній номінації 
будуть: публікація в газеті (авторський гонорар у 
розмірі 100 грн.), передплата на газету «до землі з 
любов'ю!» і альманах «Бібліотека Органічного 

землеробства» на весь 2014 рік.
Для участі в конкурсі надсилайте свої статті з фо-

тографіями за адресою: 02140, м. Київ, а/с 51, видав-
ництво «До Землі з любов'ю» або на електронну 
адресу: info@cluboz.net.

Обов'язково вказуйте контактний телефон та 
зворотну адресу.

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

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

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

Результати конкурсу будуть опубліковані в серп-
невому номері газети «до Землі з любов’ю!». Бажа-
ємо вам удачі, натхнення і багатого врожаю в цьому 
році!
Тел. для довідок: (044) 331-27-55, (093) 434-27-44.

Конкурс!
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Добрий день, дорога редакціє газети «до 
Землі з любов'ю!» і мої одноклубники ОЗ!

Хочу розповісти про свій досвід вирощу-
вання кавунів і динь на сторінках нашої га-
зети. Живу я в північно-східній частині 
України, у Сумській області, в місті Конотопі.

Кліматичні умови не балують, доводить-

ся дуже багато трудитися, щоб виростити 
овочі, фрукти, ягоди, квіти, але я люблю 
свою рідну земельку і не перестаю про неї 
піклуватися. У цьому допомагає органічне 
землеробство, його принципи.

Дуже люблю кавуни та дині, вважаю їх 
найкращими помічниками в оздоровленні 
організму. Тому вирощую їх вже більше 20 
років на своїй присадибній ділянці. Відво-
джу для них найтепліше, сонячне місце. 
Рихлю плоскорізом землю у квітні, як тіль-
ки зійде сніг і можна працювати на землі. 
Але не раніше Благовіщення, тобто 7 квітня. 
До цього часу землю не чіпаю, так вважали 
мої предки. Відразу ж після розпушування 
засіваю сидератами: гірчицею, фацелією, 
суріпицею. По межах ділянки сію одним 
рядком білий люпин. Це красиво і корисно 
для земельки.

У першій половині травня готую до посі-
ву насіння кавунів і динь. Замочую в Емоч-
ках (1:1000), а коли проклюнуться, починаю 
сіяти в підготовлені лунки, які роблю по си-
дератах на відстані 120х120 см квадратно-

гніздовим методом. Земля в лунках пухка, 
сидерати вибираються вбік, сію по 5 насінин 
(3 кавуна, 2 дині) в кожну лунку. Окруж-
ність лунки в діаметрі 50 см. Глибина загор-
тання насіння – 1,5-2 см, прихлопую рукою і 
мульчую відразу торішньою тирсою. Якщо 
потрібно, поливаю, тобто якщо земля суху-
вата: довго дощу не було. Сидерати навколо 
лунок захищають сходи від палючого сон-
ця, вітру.

Після того як з'явилися сходи, прорі-
джую: залишаю в лунці 2 кавунчики і 1 
диньку – найміцніші. Якщо немає дощу, по-
ливаю з додаванням Емочок (1:1000), ложка 
столова на відро води, і мікосана (для про-
філактики грибкових хвороб). Сидерати 
скошую плоскорізом, намагаючись не по-
ранити батоги, що з'являються, залишаю на 
землі між лунками. Така мульча прикри-

ває бур'яни, що з'явилися подекуди, і заглу-
шає їх зростання. Тепер мої баштанні наби-
рають силу і колір і зав'язують плоди. Дуже 
радісно на душі, спостерігаючи, як вони 
швидко ростуть, дружно цвітуть, утворю-
ють маленькі кавунчики і диньки.

Коли на батогах утворюються по 5-7 пло-
дів, я їх укорочую, тобто обрізаю, залишаю-
чи по 4-6 плодів на батозі. Це стимулює зрос-
тання, прискорює збільшення плодів. У тре-
тій декаді липня починають достигати ран-
ні кавуни: «Вогник», «Красень», «Цукровий 
малюк», «Шугар Бейбі», «Крімсон Світ», 
дині «Колгоспниця». З цього часу я нічого 
не роблю. Сильне, росле кавунове бадилля 
заплітає всю ділянку (див. на фото), а каву-
ни лежать, як футбольні м'ячі на полі, кра-
сені, всій родині на радість. Я вибираю сти-
глі: повертаю кавун від землі, і якщо там є 
оранжево-жовта пляма, значить, кавун сти-
глий. А ще вусик повинен бути сухим біля 
плодоніжки кавуна.

Динька повинна бути жовта і запашна. 
Це найпростіше визначення. Перевагу від-

даю дині «Колгоспниця», вона в нашому ре-
гіоні найпродуктивніша. У липні, серпні, 
вересні – ми всією сім'єю їмо екологічно чис-
ті диво-ягоди, чудові на смак.

На фото мій онук Альоша, вибрав кавун, 
який потім з апетитом наминав за обидві 
щоки. 

Вот какой у нас арбуз – 
Замечательный на вкус!
Даже нос и щёки
Все в арбузном соке!

Дуже буду рада, якщо мій досвід комусь 
допоможе виростити такі ж чудові кавуни 
та дині.

П.С.: Як лікар скажу: кавуни та дині чис-
тять наші нирки, печінку, жовчний міхур, 
кишечник. Виводять з організму всі солі, 
що утворюють пісок і камінчики, розріджу-
ють кров, знижують артеріальний тиск у гі-
пертоніків, омолоджують клітини, зменшу-
ють повноту, очищають судинну систему 
від поганого холестерину.

З пов. Зоя Павлівна Горленко
член Клубу ОЗ, м. Конотоп

Сумська обл.

Роботу ми свою любимо, живемо нею. 
Все робимо із задоволенням на засадах ор-
ганічного землеробства. Перебування на 
грядках сприймаємо не як «працю на горо-
ді», а як – спілкування з Живою Землею. Всі 
рослини у нас вирощені з любов’ю, насіння 
збираємо лише з найкращих плодів, які ви-
різняються здоров’ям. Вміємо працювати в 
гарному настрої, з піснями, з хорошими 
думками! А на землі по-іншому ніяк! Вона 
жива і все відчуває, тому й радує, обдаровує 
нашу Родину своїми врожаями та багат-
ствами. Діти наші постійно на свіжому чи-
стому повітрі, постійно в спілкуванні з при-

родою, розвиваються, навчаючись творити 
прекрасне!!!

 Пропонуємо вам, дорогі друзі, оцінити 
нашу працю. Зверніть, будь-ласка, увагу на 
те, що ми не просто реалізатори, а городни-
ки – практики. Бажаємо усім наснаги, рішу-
чості, завжди гарного настрою та здоров’я в 
прекрасній меті – створювати райські ку-
точки на Рідній землі!!!   

Родина Білоус
члени Клубу ОЗ, 

с. Прислуч, Полонський р-н
Хмельницька обл. 

тел.:  (067)328-90-21, www.bilous.in.ua

«Ах какой у нас арбуз – замечательный на вкус!»
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земля – Жива, рідна Мати

Курдюмов про разумний город замяткіна
Історичне село Шушенське – берег Єні-

сею. Ґрунти – бідні супіски, влітку буває 
вище +35°C, взимку до -45°С, снігу мало. 
Кожен другий рік – жорстокі посухи. На 
орних полях вигорає хліб, картопля не ро-
дить – її багато хто і не копає. І в цей час 
Замяткін стабільно і без особливих зу-

силь збирає п'ятикратні врожаї.
Ділянка Замяткіна не знає лопати вже 

близько двадцяти років. За його словами, 
за десять років родючий шар заглибився 
до 30-40 см. Ґрунт став таким пухким, що 
кілочки для томатів не треба забивати – 
легко встромляються. Урожай картоплі 

наблизився до двох тонн із сотки. Капус-
та – по пуду качани – до 1800 кг із сотки. 
Врожаї капусти, моркви – втричі-вп'ятеро 
вище середніх, рясно плодять ягідники. 
Ні гною, ні тим паче компосту Замяткін 
не використовує. З добрив – тільки золу. 
Зараз у його грядках, за його висловом, іс-

Доброго дня всім організаторам і чле-
нам Клубу ОЗ і вельмишановній редакції 
газети «до Землі з любов’ю!»

Хочу розповісти на сторінках улюбле-
ної газети про себе і поділитися своїми до-
сягненнями і невеличким досвідом. Мене 
звати Кристина, проживаю в місті Овручі, 
що на Житомирщині. Мені 24 роки, мож-
ливо, я наймолодша серед дописувачів. Бо 
в моєму віці молодь переважно відвідує 
дискотеки, бари, інтернет-клуби, багатьох 
цікавить алкоголь, сигарети, не дай Боже, 
наркотики…

А моє хобі – це Земля і все, що на ній 
створив Господь. Бо люди кожен день ма-
ють потребу у хлібі і не задумуються, що 
це вирощена пшеничка та житечко на на-
шій Землі-годувальниці. А що то за суп-
чик без картопельки чи український бор-
щик без капусточки з бурячком? І часни-
чок та цибулька готові нам замінити всі 
пігулки. Весняна зелень, редисочка – пер-
ші гості на наших столах. Після довгої 
зими готові відразу наш виснажений орга-
нізм збагатити вітамінами, мікроелемен-
тами та всіма поживними речовинами. А 
влітку який смачний та ароматний зеле-
ний огірочок чи запашний рум’яний помі-
дорчик… І все це нам дає наша з вами Ма-

тінка-Земля. 
Вона хоче, 
щоб ми її лю-
били і не за-
бували, були 
з нею ніжні і 
лагідні, пова-
жали її.

З раннього 
дитинства в 
мене проявля-
лась любов до 
Землі.  Мої 
маленькі ру-
ченята тягну-
лись до мізер-
ненького на-
сіннячка, я 
прагнула 
його зігріти у 
своїх крихіт-
них долонях і 
посіяти у свя-

тішу Матінку-Землю. Мене ніхто ніколи 
не вчив, що і як потрібно сіяти чи садити. 
Дивилась, робила висновки і мріяла… 

Була в мене Бабуся і я за нею «хвости-
ком» ходила, вимагала у неї по декілька 
різновидів зерняток, зі слізками просила, 
щоб виділила мені клаптик землі, щоб я 
там самостійно могла посіяти, вчитись до-
глядати і збирати якийсь свій, невеличкий 
на той час врожай. А найголовніше – вчи-
тись на власних помилках, робити висно-
вки, здобувати досвід і любити Землю. 
Але Бабуся на мене реагувала по-іншому, 
казала, що я мала «сопля», суну свій носик 
не у свої справи, ні в чому не розбираюсь 
– лише перевожу насіння і землю…, якесь 
«ципля» буде тут повчати «курку»…

Я завжди прагнула чогось досягти, до-
вести, що не гірше можу щось зробити за 
дорослу людину. В мене з’являлись нові 
плани, зароджувались нові ідеї з незви-
чайним підходом. 

І тут Бабуся казала: «Ти здібна лише не-
людські «чудіки вичворяти», всі діти як 
діти, а ти якась «чудачка», в кого така вда-
лась?»

І ось тепер я повноправна «чудачка» на 
Землі. 4 роки тому назад стала членом 
Клубу ОЗ. Дуже задоволена і безмежно 
вдячна! Користуюсь плоскорізом Фокіна, 
про перекопку забула, як про страшний 
сон. Створюю грядки-короби – вони у мене 
найрізноманітніші, з цегли цілої і полови-
нок (під кутом вкопую), шматків шиферу, 
різних дощок, плоского каміння, одним 
словом, все, що знаходжу підходяще в гос-
подарстві. Доріжки між грядками цього 
року засію газонною травою, грядки муль-
чую листям, травою, на жаль,немає соло-
ми… Використовую різний старий непо-
трібний одяг, ганчір’я, воно гарно зберігає 
вологу і не дозволяє пробитись бур’янам, 
а найголовніше – під такою «ковдрою» чу-
дово розмножуються мої помічники – 
черв’ячки. Їм найблагоприємніший ство-
рюю мікроклімат, за що вони мені й віддя-
чують своєю працею. Прикриваю грядки й 
чорним агроволокном. Пластикові пляш-
ки з-під води (1,5 літри) в мене теж не сміт-
тя: вишиковую їх рядами горличками в 
ґрунт і створюю чудові бордюри. Відходів 
у мене практично немає, всьому даю друге 
життя.

Вийду на подвір’я, подивлюсь на всю 
красу, створену своїми руками, – душа ра-
діє і серце завмирає, воно так Земельку ко-
хає.

Сусіди дивуються, не розуміють, за ста-
рими принципами живуть, як всі, так і 
вони. В них лопата, плуг, ядохімікати. 
Вважають, що лише з такими «вірними 
друзями» можна гарних врожаїв досягти. 

Як тяжко мені всіх їх переконати, що 
Земля – Жива, Рідна Мати.

Кристина Холодченко
член Клубу ОЗ, м. Овруч
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тинний родючий агрозем. Це означає, гра-
ничний урожай гарантований у будь-
який рік.

Як йому це вдається?
Звичайно, третину прибавки дає сорто-

ва агротехніка: Замяткін відібрав найкра-
щі для себе сорти і буквально зріднився з 
ними. Але дві третини успіху – система 
природного городу: вузькі грядки, відсут-
ність оранки, посів сидератів, розумна 
плодозміна, мульчування.

«Урожай вже не проблема. Рекордома-
нією, здається, перехворів. Тепер моя 
мета – гранична природна родючість і 
стійкий агробіоценоз».

Грядки.
Грядки у Замяткіна стаціонарні, за-

вширшки 80 см, з проходами мінімум в 
метр. Народжуються вони так. У першій 
половині червня буйна трава притопту-
ється. На неї навалюється товстий, у пів-
штика, шар різної рослинної органіки. І 
зверху – на два пальці землі. Ідеальна 
грядка: і бур'ян не випустить, і дихає, щоб 
скоріше йому згнити, і черв'якам дім рід-
ний. Так і лежить до кінця літа. У серпні 
сюди сіється холодостійкий сидерат: гір-
чиця, редька олійна. А навесні по ньому 
– горох, боби, квасоля: нехай додатково 
ґрунт удобрять. З них і починається пло-
дозміна. А якщо ґрунт хороший, можна 
садити і кавуни, і картоплю.

Доглядає за грядками тільки плоско-
різ, і тільки поверхово. Все літо – мульча, 
навесні і восени –сидерати. Проблема 
бур'янів відпала разом з порожньою зем-
лею. Коли на грядці постійно або щільна 
культура, або мульча, або густий сиде-
рат, де тут жити бур'янам, коли їхня ніша 
зайнята? І вони тихо існують, не претен-
дуючи на масовість і зухвалість.

Хвороби теж пішли в минуле.
Замяткін ввів у свою практику геніаль-

ний прийом – ліквідацію ранкової роси. 
Ставить над грядками прості плівкові 
екрани. Теплові промені відбиваються 

назад на грядку – все, 
роси немає! Так укри-
то лише те, що схиль-
не хворіти: цибуля, 
томати, огірки, кар-
топля.

Мульча у Замят-
кіна – така ж основа 
утримання ґрунту, 
як і сидерати.

Він майже не ви-
трачає час і сили на 
заготівлю органіки. 
Товстий шар окремо 
заготовленого «сіна» 
застосовується тіль-
ки для особливих ці-
лей: створити нові 
грядки, задушити 
бур'яни, укрити при-
стовбурні кола са-
джанців. А на гряд-
ках весь рік – природ-
на, «сидеральна мульча».

Технологія проста. У серпні під граблі 
сіється якийсь холодостійкий сидерат і 
до морозів дає густу зелену масу. Не дав-
ши їй зав'язати насіння, зрізаємо її го-
строю лопатою. Виходить шар сіна. На-
весні він утричі тонше: ущільнився, част-
ково зіпрів. Прогрібаємо в ньому чисті 
борозенки, в них сіємо і садимо. Рослини 
встали, розлопушилися – весь ґрунт укри-
тий.

Озиме жито зазвичай не вимерзає і на-
весні йде в ріст. Таку «мульчу» доводить-
ся підрізати нижче вузла кущення, інак-
ше знову відросте.

Варіант: сидерат не зрізається, вимер-
зає, і в квітні грядка стовбурчиться соло-
мою. Теж ефективна мульча – від вітру і 
заморозків укриє. Прямо в ній б'ємо лун-
ки або ріжемо рядки. Пізніше її ламаємо 
і укладаємо на грядку.

Мульчувати можна будь-якою органі-
кою, головне, щоб вона була.

Досліди показа-
ли: під товстим ша-
ром рослинної по-
терті й соломи ви-
ростає відмінна кар-
топля. В останні 
роки Замяткін так її 
і вирощує. Розклав 
«насіння» по грядці, 
завалив пухкою ор-
ганікою, при потре-
бі допоміг вийти па-
росткам – і завалив 
усе остаточно. У 
серпні підняв муль-
чу – під нею чисті 
бульби, хоч прямо в 
каструлю.

І ось що характерно: дротяники, ли-
чинки травневого хруща та інших хрущів 
у мульчі не водяться. Мабуть, не ризику-
ють підніматися з ґрунту: надто багато 
хто тут не проти ними поласувати. Так чи 
не так, але вже багато років під соломою 
всі бульби чисті, без пошкоджень. А в 
ґрунт заглибиш – багато погризених.

Правила органічної мульчі прості. Во-
сени укрий ґрунт якомога раніше – нехай 
він довше живе і пізніше промерзне. А на-
весні, навпаки, спочатку згреби грубу 
мульчу на доріжки: дай ґрунту розморо-
зитися й прогрітися.

Чим тільки не вкривають дачники роз-
саду, щоб прижилася! І все одно сохне. За-
мяткін, як завжди, придивився до приро-
ди – а там все вже придумано. Зійшов сніг 
– сіємо фацелію. До моменту висадки – 
укривний килим. Прориваємо лунки й са-
димо. «Затишок», півтінь – розсада розко-
шує. А погрозять заморозки – легко кину-
ти плівку прямо на сидерат. Пішла розса-
да в ріст, стало тісно – зрізаємо сидерат і 
кладемо як мульчу.

Тепер все ясно!
Мульча – поняття багатоповерхове і 

багатопланове. Говорячи про захист ґрун-
ту і сходів, важко провести чітку межу 
між шаром тирси, мертвим дерном, су-
хим стеблостоєм... кедровим стлаником, 
чагарниками, деревами. Ліси і степи – 
«мульча» планети. У лісовій підстилці і 
дерні живуть і копошаться мокриці з 
черв'яками, а в шарі лісів, садів і парків 
– ми з вами. Але уявіть, що ваш сад і ліс 
розкорчовані. «Місяць ґрунт голий – мі-
сяць він умирає», – каже Замяткін.

М.I. Курдюмов
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наш досвід життя в родовому помісті

Батат  – дуже вже сподобався нам цей овоч!

Шановна редакція газети «до Землі з 
любов'ю!»

Спасибі Вам за Вашу працю. За те, що 
завдяки Вашій газеті, людей, які вчаться 
любити землю, стає більше.

Хочу розповісти читачам про свій до-
свід життя на Землі.

Ділянку в 1 га ми придбали шість років 
тому. Величезне враження на мене спра-
вили книги В.Мегре «Звенящие кедры Рос-
сии».

Жили ми з чоловіком і дітьми в Києві, 
а весь вільний час проводили у себе на ді-
лянці. Земля нам дісталася хороша – ро-

дючий суглинок, засіяний 
люцерною, але частиною зем-
лі, близько 20 соток, був су-
цільний пирій. Проконсуль-
тувавшись з батьками, нами 
було прийнято рішення пере-
орати дану ділянку. Коли ми 
приїхали на поле битви, піс-
ля переорювання я не знала, 
що робити. Незважаючи на 
те, що трактор після перео-
рювання два рази пройшовся 
по ділянці, вирівнюючи її і 
згрібаючи пирій, ділянка яв-
ляла собою моторошну кар-
тину: купи пирію, які немож-
ливо було вигребти. Так я ді-
зналася, що таке переорюван-
ня землі, заплативши при 
цьому немаленькі гроші.

Після цього ділянка благо-
получно заросла ще більш 
щільним килимом з пирію. 
Наступного року ми виріши-
ли зробити по-іншому: чоло-
вік перекопував вузькі гряд-
ки, я їх перебирала від пирію 
і садила в них розсаду, муль-
чувала люцерною, благо її 

росло у нас багато. На цих грядках вирос-
ли чудові помідори. Решту землі ми під-
кошували 3 рази за літо, використовуючи 
скошену траву для мульчування. Цього 
року ми вирішили запастися великою 
кількістю мульчі, придбавши в селі 
солом'яні тюки, і мульчувати решту тери-
торії. Частину ділянки ми засадили мали-
ною, смородиною, полуницею. Є невели-
кий сад, близько 20 дерев, який ми плану-
ємо розширити в цьому році, і город. Неве-
лику територію ми виділили під лікарські 
трави. Вирощуємо: материнку, любисток, 

чебрець, монарду, ісоп, різні види м'яти, 
меліси, естрагон, канупер, шавлію, вале-
ріану, лофант. Колекцію трав щороку по-
повнюємо. Наша сім'я дуже любить вла-
штовувати чаювання, тому всі трави ми 
заготовляємо собі про запас на зиму. Кіль-
ка років займаємося вирощуванням бата-
ту. Дуже  вже сподобався нам цей овоч. Ми 
почали вирощувати його з метою заміни 
ним звичайної картоплі, яка не така вже й 
корисна, як усі звикли думати. Жуки ба-
тат не їдять, обробляти його не треба. По-
садив розсаду, полив, замульчував і ... за-
був до осені, тому що прополка йому не 
потрібна, своєю вегетативною масою він 
закриває простір в радіусі приблизно 70 
см, як берізка, а за живильними цінностя-
ми і смаковими якостями він перевершує 
картоплю. Можна його їсти і в сирому ви-
гляді.

Також моє хобі – це квіти. Перші кілька 
років я захоплено скуповувала всі новин-
ки і, не маючи особливого досвіду догляду 
за рослинами, висаджувала їх у дернину, 
очікуючи цвітіння. Багато рослин загину-
ло. Але з кожним роком ми стаємо досвід-
ченішими і уважнішими до своєї землі.

Ось вже як два роки ми живемо у своє-
му маєтку постійно. Побудували теплий 
солом'яний будинок з великою російською 
піччю, лазню. Рішення переїхати було не 
з легких, але ми зрозуміли, що Родовий 
маєток – це не дача, вимагає постійної 
присутності і щоденного догляду. Є свої 
труднощі: не вистачає працьовитості і від-
повідальності, але душа радіє, коли усві-
домлюєш, що ти є господарем частинки 
Землі і в твоїх силах зробити її красивіше 
і чистіше.

Хочу побажати всім читачам газети ще-
дрих урожаїв і творчого натхнення в цьо-
му сезоні.

Вперше ми придбали саджанці батату на 
одній з виставок Києва. Складнощів у виро-
щуванні не виникало, тому що батат досить 
невибаглива рослина. За смаком він нагадує 
злегка прихоплену морозом картоплю, але 
от за корисними властивостями значно пере-
вершує її. Перший рік зберегти посадковий 
матеріал до весни нам не вдалося, тому що 
батат не можна зберігати в погребі, тому до-
велося навесні знову купувати розсаду. Те-
пер зберігаємо батат на прохолодній веран-
ді, де температура повітря +12 ... +15 °С.

Сортів батату велика кількість, але не всі 
вони адаптовані до наших умов. Ми вирощу-
вали на своїй ділянці 7 столових сортів бата-

ту, але найбільш невибагливими і врожай-
ними виявилися «Джорджія Ред» і «Хат-
Бей».

Найближчий родич батату – повій-беріз-
ка, але, на відміну від свого побратима, ба-
тат абсолютно не зимостійкий. При темпера-
турі +10 ° С батат уповільнює своє зростання, 
а з першими заморозками гине. Деякі люби-
телі тримають батат у домашніх умовах як 
кучеряву декоративну рослину, тому що у 
різних його сортів бувають дуже навіть ціка-
ві форми і забарвлення листя. Окремі сорти 
батату можуть цвісти.

Батат – теплолюбна рослина, добре росте 
від +20°С, а краще – +25° ... 35°С. Батат не бо-
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У чому від-
мінність круп-
ки з вівса від ві-
всяних пластів-
ців?

При виготов-
ленні вівсяних 
пластівців овес 
проходить від-
жим,  помел, 
п л ю щ е н н я  і 
термічну оброб-
ку, до того ж із 

зерен вівса видаляється оболонка і відо-
кремлюються зародки. Все це призводить 
до втрати значної кількості корисних 

властивостей зерна.
На відміну від пластівців, крупка міс-

тить у собі зовнішню оболонку зерен ві-
вса, незначну частку середнього шару 
зерна і зародок. Завдяки цьому в крупці 
зберігаються ВСІ цінні речовини цілого 
зерна, необхідні організму.

Крупка із зерен вівса є багатим джере-
лом білка, клітковини, мінералів, вітамі-
нів і ферментів, вона відмінно очищає ки-
шечник від шлаків, допомагає нормалі-
зувати процеси травлення, сприяє норма-
лізації маси тіла і зниженню рівня холес-
терину.

Крупка також корисна для людей, хво-

рих на діабет, оскільки в оболонці зерен 
міститься речовина, що знижує цукор у 
крові.

Крупка з вівса – це прекрасне джерело 
енергії, що сприятливо впливає практич-
но на всі органи і системи. Якщо ви хоче-
те, щоб ваш раціон був дійсно здоровим, 
слід вживати не менше ста грамів цільно-
го зерна вівса, що піддалося лише пер-
винній переробці, щодня.

Будьте здорові!!!

(Крупку із зерен вівса, запитуйте в 
Клубі ОЗ у вашом регіоні)

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

Котлети з батату
На 1 кг батату 2 сирих яйця, 4 ст. лож-

ки пшеничного борошна, 100 г  олії, 200 г 
сметанного соусу, 1 ст. ложка вершкового 
масла.

Очищений батат варять у підсоленій 
воді, розминають, додають вершкове мас-
ло, сире яйце, трошки борошна або ман-
ної крупи, все ретельно перемішують. 
Формують кульки, обвалюють у борошні 
або панірувальних сухарях і, надавши 
форму котлет, смажать на олії. Подають 
зі сметанним соусом.

Ще з бататом готують ватрушки, сир-
ники ...

Ре
ц
еп

т

їться посухи і не любить перезволоження. 
Нам овоч сподобався тим, що, висадивши 
його в грунт у середині – наприкінці травня 
і просапавши його пару разів, поки зелена 
маса не набрала сили, можна «згадувати» 
про нього вже перед збиранням врожаю, в 
кінці вересня – на початку жовтня. Поливає-
мо батат тільки після посадки, в рідкісних 
випадках – «на вимогу» (під час сильної спе-
ки у рослини починають «в'янути вушка»). 
Батат не любить тіні, віддає перевагу відкри-
тим ділянкам і, набравши темпи зростання, 
легко самостійно бореться з бур'янами (у ба-
тату досить щільна, сланка зелена маса).

Деякі фермери вирощують батат на корм 
тваринам, вибираючи сорти з рясною і щіль-
ною зеленню. Наші кози із задоволенням 
їдять як бульби, так і стебла.

Розмножується батат відростками від 
бульби і укоріненням стебла (пускає коріння 
від будь-якого паростка). Від однієї хорошої 
бульби можна отримати до 50 саджанців. Ми 
починаємо готувати батат для посадки в лю-
тому-березні. Бульби висаджуємо в грунт, 
закопуючи їх у горщик на 3/4 і ставимо в те-
пле світле місце. Потім чекаємо, поки 
з'являться молоді пагони, і за наявності 4-5 

колін відокремлюємо від бульби разом з ко-
рінцем, що утворився (або обрізаємо під 4-5-м 
листочком).

Прибирання батату дещо відрізняється 
від збирання картоплі – краще викопувати 
його садовими вилами, тому що бульби у ба-
тату розростаються на значну відстань від 
гнізда.

Всім, хто спробував вирощувати цей овоч 
на своїй ділянці, будуть, напевно, цікаві нові 
технології його вирощування.

У різних країнах, де вирощують батат, іс-
нують різні способи його посадки та оброб-
ки.

Переглянувши в інтернеті декілька віде-
ороликів, знятих в Китаї, Канаді, Америці, 
ми зацікавилися відеоматеріалом зі штату 
Луїзіана (цей штат спеціалізується на виро-
щуванні батату і є лідером за обсягами виро-
щування даного продукту). Обговоривши цю 
методику зі своїм товаришем, прийняли рі-
шення – випробувати побачене у себе на ді-
лянці. На землі товариша, який проживає в 
районі Прилук, висадили близько ста са-
джанців батату.

Суть технології полягає в наступному: ро-
биться піднята гряда, прокладаються тру-
бочки крапельного поливу, зверху гряда на-

кривається плівкою по всій до-
вжині, краї плівки присипаються 
землею. Далі в плівці робляться 
розрізи і в них садяться саджанці 
батату. Завдяки плівці коріння ба-
тату отримуює необхідне йому те-
пло, а крапельний полив своєчас-
но постачає корінню вологу.

Після того як батат «пішов у 
зростання», гряда покрилася зеле-
ною масою листя, розміром з до-
лоню і завширшки близько двох 
метрів.

Викопавши перші кущі батату, 
отримали 2-3 бульби вагою по 0,5-
0,8 кг і кілька бульб поменше. Се-
редня вага батату, зібраного з 

куща, склала близько 2-2,5 кг. Максимальна 
вага однієї бульби поки 800 г. І все це з міні-
мальним доглядом і за повної відсутності 
хімії!

У нашій сім'ї дуже люблять такі страви з 
цього овоча: котлети з батату, омлет з бата-
том, батат тушкований з овочами, рибні кот-
лети з бататом.

Бажаємо всім успіхів у вирощуванні цієї 
культури!

Сім'я Білих, 
члени Клубу ОЗ, с. Корніївка,

Баришівський район, Київська обл.

Крупка із зерен вівса (Новий продукт у Клубі ОЗ)
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За 9 років діяльності Клубу тисячі його членів перейшли на органічне зем-
леробство – відновили родючість землі та полегшили свою працю на ній, 
вирощують життєдайні продукти, що дають їм сили та здоров’я. 

ПЛОСКОРІЗ ФОКІНА 
 Скільки землі треба перевернути лопатою, щоб виростити врожай на шести сотках? – 
200-300 тонн! А якщо «роки не ті», «переніс інфаркт», «радикуліт» ... Та й кому хочеться 
витрачати час на важку роботу? Чим же замінити лопату? Плоскорізом Фокіна!
Шість соток на день без болю в попереку і мозлей на руках! Працювати плоскорізом на-
багато легше, ніж лопатою, сапкою або мотикою. Ділянка в 6-12 соток обробляється ним 
без особливих зусиль. Крім того, при роботі традиційними інструментами хребет 
відчуває великі навантаження, що небезпечно для здоров'я. З плоскорізом наван-
таження на хребет мінімальна, їм працюється легко, приємно, швидко. Один інстру-
мент – 20 видів робіт! Формування грядок, нарізування канавок для насіння, про-

полювання, розпушування, підгортання, проріджування, скошування бур'янів і багато інших городніх 
робіт.
Плоскоріз виготовлений із сталі 65Г – однієї з найбільш зносостійких. Шукайте оригінальний (якісний) 
плоскоріз Фокіна – з клеймом логотипу Клубу ОЗ; в трикутній барвистій клубній упаковці. До універ-
сального комплекту повинна додаватися брошура «До землі з наукою» з кольоровою фотографією 
В.Фокіна на обкладинці. Без неї навіть плоскоріз Фокіна використовують лише на 1/3. Виконуючи всі 
рекомендації брошури, ви будете приємно здивовані не тільки легкістю роботи на грядках, а й високи-
ми врожаями.

ЗемЛеРОбСтвО в гАРмОНІї З ПРиРОдОю
ПОРАди вІд КЛубу ОРгАНІчНОгО ЗемЛеРОбСтвА

ПО-ПеРше, ми в Клубі ОЗ відмовилися від перекопування та оранки. Людина та 
земля від цього тільки виграють! Людині – легше, а землі – краще.

мОжНА Не КОПАти!

ПО-дРуге, ми відмовилися від хімічних засобів захисту рослин та синтетичних мін. до-
брив. Користуємось тільки біопрепаратами. Це безпечно для людини та природи! 

АКтОФІт
На протязі багатьох років в Клубі ОЗ відмінно зарекомендував себе Актофіт – препарат біологічно-
го походження. Це просто знахідка для садівників-городників: 
1) один унікальний препарат від колорадського жука, попелиці (тлі), павутинного кліща та вели-
чезного переліку шкідників;
2) швидко розкладається – оброблені рослини придатні для вживання через 48 годин; 
3) у шкідників не виникає звикання до Актофіту – можна працювати багато років; 
4) препарат не накопичується у плодах, землі та воді, безпечний для довкілля;
5) безпечний для домашніх тварин: багато людей врятували їх від бліх, кліщів та глистів.

ЗАхиСтить вІд шКІдНиКІв:
 КОЛОРАдСьКОгО жуКА, ПОПеЛиЦІ (тЛІ), ПАвутиННОгО КЛІщА, ПЛОдОжеРКи

мІКОСАН
Вже 8 років в Клубі ОЗ ми успішно застосовуємо Мікосан – біопрепарат широкого спектру дії та 
стимулятор росту в одному флаконі:
1) ефективний проти кореневих гнилей, чорної ніжки, борошнистої роси, фітофторозу, парші, 
мільдью та інших хвороб;
2) підвищує власний імунітет рослини, рослина стає стійкіша до хвороб;
3) зменшується кількість обробок, отже Ви заощаджуєте гроші на препаратах;
4) препарат системної дії – діє на протязі всього терміну вегетації;
5) безпечний для людей, тварин, птахів, бджіл та ґрунтової мікрофлори;
6) плоди можна їсти вже через добу після обробки.

Сильний профілактичний та стимулюючий ефект, здорова розсада, краще вкорінення саджанців, та захист 
рослин весь термін вегетації – ось, що таке мікосан!

ЗАхиСт РОСЛиН вІд гРибКІв, вІРуСІв тА бАКтеРІй



до Землі з любов'ю!  травень 2013    9

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

ЗемЛеРОбСтвО в гАРмОНІї З ПРиРОдОю
ПОРАди вІд КЛубу ОРгАНІчНОгО ЗемЛеРОбСтвА

ПО-тРетЄ, в Природі немає голої землі. ми в Клубі ОЗ висіваємо сидерати та мульчуємо 
грядки травою, листям, компостом тощо. Це допомагає від бур’янів та зберігає вологу.

ОКСиЗиН
У Клубі ОЗ прекрасно зарекомендував себе Оксизин – ферментний біопрепарат, що при-
скорює розкладання органічних залишків, гною, курячого посліду та фекалій, при цьому 
зникають неприємні запахи, а також мухи.
Переробка гною до перегною відбувається всього за 3-5 тижнів. Один флакон Оксизину 
20 мл на 1т гною (або на 1м3 компосту). Глибина переробки – майже до гумусу, переро-
бляється також і насіння бур’янів.
Вміст вигрібної ями буде перероблено при вуличній температурі 20°С за 14-20 діб. За-
лишок від переробки використовується як добриво!
Оксизин застосовують і для миття підлог приміщень, туалетів (пропадають смердючі 

запахи), і для очищення каналізаційних труб.

 яК ПеРеРОбити гНІй ЗА 3-5 тижНІв?

ПО-четвеРте, родюча земля – це жива земля, де є дощові черв’яки, корисні бактерії. Ця ґрун-
това мікрофлора робить землю та годує рослини. ми оберігаємо її та підживлюємо органікою.

емОчКи
Оздоровлюємо землю, тварин і… воду. Емочку – так в Клубі ОЗ ласкаво називають Ефек-
тивні Мікроорганізми або ЕМ-технологію, що винайшов японський вчений Теро Хіга, – ми 
успішно застосовуємо з 2003 року. Серед членів клубу це найпопулярніший продукт, ре-
зультати люди отримують дійсно унікальні:
1) відновлюють родючість землі (весняна обробка ґрунту 1:100),
2) збільшують врожайність та стійкість рослин до хвороб (підкормка 1:1000, раз у два тиж-
ні),
3) вирощують натуральні продукти, які мають високі смакові якості та довше зберігають-
ся,
4) переробляють кухонні органічні відходи на ЕМ-компост,

5) при використанні як пробіотика для тварин та птиці – підвищують імунітет, відновлюють кишкову мікрофлору (пі-
сля антибіотиків),
6) оздоровлюють та очищують воду за допомогою ЕМ-кераміки (Емочки-Х трубочки).

ПРиРОдНА РОдючІСть гРуНтІв, ЗбІЛьшеННя
КІЛьКОСтІ тА яКОСтІ вРОжАю

ПО-П’яте, монокультурні посадки страждають від шкідників та хвороб. в Природі немає монокульту-
ри, ми практикуємо сумісні посадки (б.бублик «меланжевий город», З.хольцер «Пустеля або рай»).

РІвеРм
Тисячі членів Клубу ОЗ оцінили Ріверм – органічне добриво нового покоління, що повністю 
замінює мінеральні добрива, і виключає потребу у внесенні інших добрив, мікроелементів та 
стимуляторів росту.
Ріверм – це повністю природний препарат, створений з біогумусу за допомогою структурова-
ної води, функції якого значно ширші ніж живлення рослин та структуризація ґрунту:
1) забезпечує стійкість рослин до засухи та заморозків – у засуху рослини мають свіжий, зеле-
ний вигляд, що говорить про активний фотосинтез;
2) пригнічує бактеріальні та грибкові захворювання – кореневі гнилі, борошнисту росу та інші; 
3) виводить з рослин токсини – зменшує рівень накопичення важких металів, радіонуклідів та 
нітратів;

4) збільшує родючість ґрунтів – у його складі є азото і фосфобактери.

СтІйКІСть РОСЛиН дО ПОСухи тА ЗАмОРОЗКІв

«Главное – это живая Земля, наше к ней отношение, влияющее на плодоро-
дие, которое по большому счёту создаёт все живое на Земле, в том числе и 
нас с вами».  ушаков в.П.
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п р и р од н е  з е м л е р о б с т в о

Гарні сусіди — запорука вдалих врожаїв!
Капуста посеред картоплі
Такої тугої, смачної і чистої капусти, як 

посадженої між рядами картоплі після під-
гортання, просто не доводилося бачити.

До того часу як картопляні кущі добре роз-
винуться, висаджуємо зрілу розсаду капусти 

по осьовій лінії грядки на відстані 60 см один 
від одного. У перші дні тінь їй на користь, 
вона легше перенесе пересадочний стрес.

Одночасно з капустою між капустяними 
рослинами висаджується розсада чорнобрив-
ців, покликаних уберегти капусту від уся-
кої нечисті. Вони повинні бути виду tagetes, 
тобто високорослими, здатними розкинути 
пахучу захисну парасольку над капустою. 
Незабаром картопля відцвіте, і, як тільки 
з'являться перші ознаки в'янення бадилля, 
його потрібно притоптати, уклавши уздовж 
рядів.

Як тільки буде викопана картопля і зібра-
на квасоля, потрібно підгорнути  капусту, 
що стала «ногатою», і (бажано) підживити. 
Пізніше потрібно почистити грядку від за-
лишків картоплі та квасолі, пошкребти гра-
блями, посіяти по ній врозкид гречку і знову 
пошкребти граблями. Пізня гречка зацвітає 
дуже швидко і додає городу незвичайної 
жвавості. На цій грядці залишається вирвати 
чорнобривці, коли почне достигати насіння, 
зрізати з приходом морозів (не заморозків!) 
капусту і очистити грядку від її коріння. Про 
гречку можна не думати. Грядка буде укрита 
на зиму, і наступної весни її можна не пере-
копувати — це зробила гречка. Також греч-
ка маскує різкий гірчичний запах капусти, 
остання менше уражується шкідниками і на-
буває особливо пікантного смаку.

Після підгортання картоплі замість ка-
пусти і чорнобривців по осьовій лінії можна 
посіяти буряк. Він виростає невеликий, з ку-
лачок, але дуже лежкий і смачний.

 

Варіювати картопляні зв'язки можна нескін-
ченно: по осьовій лінії сіяти дайкон, зимову 
редьку, моркву, квіти. А в якості покривних 
культур можна використовувати: овес, пше-
ницю, кріп, змієголовник, коріандр, навіть 
майори — вони встигають зацвісти, опалим 
листям вкрити землю, а міцними стеблами 
затримати додатковий сніг.

Огіркові клумби
Огіркам потрібні сусіди, які приваблю-

ють комах-запилювачів і притому — рано 

цвітуть. Корисні сусіди, що дають розрідже-
ну тінь. Деякі рослини потрібні для захисту 
огірків і для їх кращого росту. Ось і виходить 
клумба.

З північної сторони для підтримки батогів 
можна посадити горох (обов'язково на шпа-
лері), брюссельську чи цвітну капусту, а піз-
ніше кукурудзу. Треба тільки не упустити, 
що кукурудзяна куліса повинна мати хоча б 
два ряди. 

Перцева компанія
Навесні по крайках грядки з майбутніми 

перцями сіються чорнобривці. Потім у свою 
пору висаджується перець і бамія. В кінці 
літа, при ще неприбраному перці, грядка су-
цільно засівається коріандром. У міру появи 
стручків бамії вони зрізаються разом з ниж-
нім листям. Бажану для перцю розріджену 
тінь можна створити і за допомогою кропу, 
посіяного рідко.

Три сестри
Яскравий приклад вдалої рослинної 

зв'язки малює індіанська легенда про «трьох 
сестер». У давні часи індіанці Північної Аме-
рики вирощували маїс (кукурудзу), квасолю і 
гарбуз, не маючи ніяких сільськогосподарсь-
ких знарядь. Робили палицею ямки, кидали 
в них зерна кукурудзи, присипали їх, а, коли 
кукурудза досягала 10-15 см, біля кожної ку-
курудзяної рослини встромляли горошину 
квасолі і по всьому полю (негусто) заривали 
насіння гарбуза. Густота посадки була при-
близно такою: на 1 м2 припадало по 7-8 сад-
жанців кукурудзи і квасолі і по 1 гарбуза.

На цьому «жнива» закінчувалися — і вес-
няні, й літні. В кінці сезону збирали врожай, 
на бадилля не звертали уваги, навесні його 
притоптували, «робили палицею ямки, ки-

дали в них ...», словом, усе повторювалося з 
року в рік. Ґрунт не виснажувався — «повсть» 
щорічно приростала бадиллям, під нею бен-
кетували черв'яки, «колишнє» коріння попов-
нювало ґрунт гумусом, і «сестрам» втрьох 
було дуже затишно.

3-річна помідорна зв'язка
Напередодні першого року (наприкінці 

літа) на помідоровій грядці сіється (стрічка-
ми через 60 см) яка-небудь покривна куль-
тура (наприклад, пшениця). Трохи пізніше 
(приблизно в середині вересня) між цими 
стрічками висіваються негусто бульбочки 
часнику (теж стрічками). Наступної весни 
покривні стрічки підрізаються плоскорізом, 
поливаються ЕМ-настоєм, і на їх місце висад-
жується по 2 кущі помідорів. По осьовій лінії 
грядки рідко, через 30-40 см, сіється базилік.

В кінці літа врозкид сіється якась техно-
логічна культура, щоб грядка не залишилася 
на зиму голою після збирання помідорового 
бадилля. Однозубці часнику залишаються на 
зиму в ґрунті, а навесні на місце, де були по-
мідори, сіються стрічки якої-небудь ранньої 
зелені (салату, редиски, китайської капусти). 
З настанням теплої пори залишки зелені 
видаляються, висаджуються помідори і по 
осьовій лінії знову сіється базилік. Часник у 
міру зростання викопується (до столу і для 
настоїв). Помідори і базилік, природно, зби-
раються (в міру достигання і потреби).

При перших заморозках треба, не гаючи 
часу, видалити бадилля помідорів і посіяти 
якусь технологічну культуру (краще віки 
не придумаєш). Перезимована віка за пару 
тижнів до посадки помідорів підрізається (з 
корінням), поливається ЕМ-настоєм, ґрунт 
очищається від шкідливих виділень віки, і, 
коли приходить пора, висаджуються помі-
дори. Між помідорами висіваються стріч-
ки моркви, а по осьовій лінії — знову-таки 
базилік. Ця морква до осені буде незвичай-
но хрусткою і солодкою. Правда, вона буде 
невеликою — але, може, саме тому такою 
смачною! Після прибирання моркви і помі-
дорового бадилля сіється якась технологіч-
на культура і бульбочки часнику. І — коло 
замкнулося! Тільки стрічки «рокирувалися». 
Описаний 3-річний цикл зарекомендував 
себе дуже добре. При всьому невгамовно-
му бажанні спробувати щось новеньке не 
вдається вийти з нього — шкода. Тільки форс-
мажорні обставини можуть змусити змінити 
місце.

Б.А.Бублик
З книги «Меланжевый огород»
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п и та н н я  –  в і д п о в і д ь

У боротьбі з личинками хруща та й із 
ним самим найголовнішими є два 
завдання.

1. Мінімізувати 
можливість відкласти яйця самкам 

хруща в ґрунт.
2. Знешкодити личинки, які вже є в ґрун-

ті. 
Щоб хрущі не встигли відкласти личин-

ки, їх просто збирають з ділянки: з невели-
ких дерев і кущів – руками, а під високими 
розстеляють плівку і струшують. Робити 
це треба в прохолодну пору доби, найкра-
ще рано-вранці. Вдень, коли тепло, хрущі 
просто полетять. 

Або проводять обприскування насад-
жень розчином препаратів Актофіт 1% (100 
мл) + Бітоксибациллін 1% (100 мл) на 10 л 
води.

Можна відловлювати хрущів і на світ-
ло. Роблять це так. Натягують біле прости-
радло на шнурках. Зверху і збоку ставлять 
люмінесцентну лампу так, щоб простирад-
ло було добре освітлене. Після заходу сон-
ця, коли зовсім посутеніє, лампу вмикають 
і починають збирати хрущів, присвічуючи 
ліхтариком. У цей час вони навіть не ле-
тять, а повзуть на світло. 

Боротися з хрущами допомагають і пта-
хи. Комах із задоволенням поїдають кури, 
качки і навіть гуси. Якщо свійську птицю 
випустити на кілька годин у сад, то вона 
збере хрущів з трави і ґрунту. Великою 
смакотою є хрущі для граків і шпаків. Тож 
кілька шпаківень у саду не завадить. 

Якщо ж замульчувати ґрунт грядок та 
саду грубим шаром соломи або встелити 
текстилем, самка хруща не зможе проник-
нути в ґрунт і відкласти яйця. 

Проти личинок травнево-
го жука допоможе і настоянка 
лушпиння цибулі. Для цього 1/3 
відра лушпиння (щільний шар) 
заливають відром теплої води, 
настоюють 4-5 днів. Настій роз-
водять водою 1:1 і поливають 
ґрунт, де, ймовірно, є личинки 
хруща.

Велика кількість личинок 
перебуває в компостних купах. Щоб 

позбутися шкідників, треба на початку 
жовтня, коли ще відносно тепла погода (і 
личинки не зарилися глибоко в ґрунт), пе-
рекопати і перекласти компостну купу на 
розстелену поруч поліетиленову плівку 
або брезент. Узимку личинки залишать-
ся на цій плівці, бо не зможуть заритися в 
ґрунт, і замерзнуть. 

Не так давно вчені відкрили одну непри-
ємну особливість для личинок хруща: цей 
шкідник терпіти не може високої концент-
рації азоту. Якщо ви висієте на ділянці ба-
гаторічні рослини, що концентрують азот, 
то хрущів позбудетесь на кілька років. На-
приклад, у пристовбурні кола рекоменду-

ють висівати люпин, біб, квасолю, насіння 
білої конюшини (100 г на коло), розсипати 
курячий послід.

Боротьба з личинкою хруща (травнево-
го жука), яку називають борозняком, не-
легка. Личинки, які живуть в ґрунті, шко-
дять культурним рослинам, підгризаючи 
їхнє коріння. Якщо личинок багато, вони 
зменшують урожайність буряків і карто-
плі. Особливо люблять вони їсти коріння 
суниць садових. Таким чином знищують 
цілі масиви цієї культури. Для боротьби із 
хрущем потрібно в першу чергу провести 
діагностику ґрунту, викопавши в кількох 
місцях масиву землі ями глибиною 35-40 
см. Якщо шкідників багато, не варто на 
цій ділянці вирощувати вищеперераховані 
культури. Спочатку потрібно густо засія-
ти ґрунт гірчицею. Одночасно з цим вне-
сти препарат Метаризин, який протягом 
1-2 сезонів зможе повністю очистити ґрунт 
від цього шкідника. Метаризин – агресив-
ний грибок. Заселяється в ґрунт в будь-яку 
пору року і поширюється на велику глиби-
ну. Можна вносити в ґрунт будь-яким до-
ступним способом: шляхом змішування з 
добривами, розчиненням в поливній воді, 
обприскуванням ґрунту. Найбільша ефек-
тивність досягається при внесенні у воло-
гий ґрунт перед обробкою ґрунту або при 
підгортанні. Норма внесення в залежності 
від чисельності шкідників складає від 5-8 
до 25 л на гектар. 

Метаризин також рекомендується вико-
ристовувати в якості добрива, стимулятора 
росту, засобу боротьби проти личинок ко-
лорадського жука, капустянки, дротяни-

ків, трипсів, личинок комарів 
біля заплав річок, 
ставків, лісів.

Кроти також є гар-
ними помічниками у 

боротьбі із хрущем. 
Обробка (полив) при-

стовбурних кіл у червні 
(20-40 днів після масового 

льоту хруща) розчином: 
Боверин (150 мл) + Актофіт 

(40 мл) на 10 л води – ще один спосіб позба-
витися личинок хруща у ґрунті. Поливати 
можна (на ваш розсуд) посадки полуниці 
та інших культур, які так полюбляють їсти 
личинки.

Для боротьби з вовчком застосовують 
приманки.

Рецепт приманки: відварити до м'якості 
1кг будь-якого зерна, охолодити, додати 
300 мл Боверину і кілька крапель запаш-
ної олії. Перемішати, настояти протягом 12 
год. 

Силакова А.А.
консультант Клубу ОЗ, м.Київ

Методи боротьби з личинками хруща та вовчками (капустянками)

Шановна редакція!
Мені 84 роки. Я член Клубу ОЗ з 

2007 року. Вже шостий рік передплачую 
газету «до Землі з любов’ю!». За допо-
могою газети поступово освоюю ази 
органічного землеробства. 

До вас запитання: два роки груша 
(їй 10 років) поражається іржею. По-
радьте, будь-ласка, що робити, щоб ви-
лікувати грушу.

Федорець Діна Денисівна
м. Київ

Iржа груші – хвороба, яка розвива-
ється на листках і плодах дерева. На 
верхній стороні листа утворюються 
оранжево-чорні плями, а з нижньої – 
конусоподібні здуття, наповнені спора-
ми. Цими спорами заражається не гру-
ша, а гілки ялівцю. Збудник хвороби зи-
мує на ялівці, звідки наступної весни 
спори переносяться на грушу і заража-
ють її.

Заходи боротьби. Для оберігання 
груші від ураження іржею перш за все 
необхідно звернути увагу на стан хвої 
ялівців не тільки на Вашій ділянці, а й на 
ділянці сусіда. В останні роки уражену 
іржею хвою виявляли і в молодих сосен 
у лісосмугах, що знаходяться поблизу 
саду. Обприскування, що проводяться 
проти парші, достатні для оберігання 
груші від іржі. Тобто багаторазова об-
робка плодових дерев і хвойників ба-
ковою сумішшю обов'язково з додаван-
ням Триходерміну і Планризу. Хороший 
результат дає багаторазова обробка 
Фітодоктором або біофунгіцидом «На-
дійні Закрома». Головне – починайте 
обробку з хвойників якомога раніше 
навесні.

Багатих Вам врожаїв!

Олена Почтарьова
Керівник школи дачника

м. Київ

Iржа груші, що робити?
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з д о р о в е  Х а р ч у в а н н я

Амарант – культура ХХI століття

Прийшовши до переконання, що 
Бог є, і одна з Його заповідей гово-
рить «Не убий!», я відмовився від 
м'яса, риби та яєць. Переді мною по-
стало питання: як забезпечити по-
вноцінне харчування? Відповідь не 
змусила себе довго чекати. На одно-
му з семінарів Клубу ОЗ, де лектором 
був Сідлецький О.Г., я дізнався про 
чудесну, дивовижну рослину – ама-
рант.

«Скарбниця білка», «відкриття сто-
ліття», «культура сьогодення і майбут-
нього» – так називають амарант біологи 
світу.

За що ж амарант удостоєний такого 
високого звання? Насамперед за те, що 
його насіння містить рекордну кіль-
кість особливої речовини – сквалену. 
Сквален захоплює кисень і насичує ним 
тканини і органи нашого організму, під-
вищує сили імунної системи, омоло-
джує клітини, захищає від радіації, пе-
ретворюючись на вітамін D, а також 
стримує ріст і поширення злоякісних 
утворень. Давно доведено, що саме дефі-
цит кисню й окисні пошкодження клі-
тин є головними причинами старіння 
організму, а також виникнення і розви-
тку пухлин.

Насіння амаранта містить у серед-
ньому 15-17% білка, 5-8% олії, 3,7-5,7% 
клітковини, 13 замінних і 9 незамінних 
амінокислот. Причому в 100 г білка ама-
ранта міститься 6,2 г лізину – незамін-
ної амінокислоти, якої немає в такій 
кількості у інших рослин. При нестачі 
лізину їжа просто не засвоюється, і бі-
лок «проходить» через організм транзи-
том. А за вмістом незамінних амінокис-
лот – треоніну, фенілаланіну, тирозину 
і триптофану – структура амаранта при-
рівнюється до білка жіночого молока.

Амарант з успіхом застосовується в 

різних країнах при лікуванні за-
пальних процесів сечостатевої 
системи у жінок та чоловіків, 
геморої, анемії, авітамінозах, 
занепаді сил, діабеті, ожирінні, 
неврозах, різних шкірних захво-
рюваннях і опіках, стоматиті, 
пародонтиті, виразковій хворо-
бі шлунка і дванадцятипалої 
кишки, атеросклерозі. Препара-
ти, що містять олію амаранта, 
знижують кількість холестери-
ну в крові, захищають організм 
від наслідків радіоактивного 
опромінення, сприяють роз-
смоктуванню злоякісних пух-

лин.
Олію амаранта, а точніше олійний 

екстракт, можна приготувати в домаш-
ніх умовах.

Рецепт приготування амарантової 
олії: 100 г насіння амаранта подрібнити 
в кавомолці, помістити в темну посуди-

ну і залити 250 мл рослинної (соняшни-
кової або оливкової) олії. Протягом тиж-
ня настоювати в теплі, вранці і ввечері 
збовтуючи. Потім вміст процідити, ма-
куху віджати, а отриману олію постави-
ти в холодильник для відстоювання. 
Після того як олія набуде прозорого ви-
гляду, вона готова до застосування.

Застосовується: 1-3 чайні ложки на 
день. Кращий час – за 20-30 хв. до їжі, 
може додаватися в їжу. Зовнішньо – 
змащувати шкіру, слизові. У косметич-
них цілях – для захисту, детоксикації, 
зволоження, пом'якшення, живлення 
шкіри.

Молоде листя амаранта за смаком 
схоже зі шпинатом. Його вживають у 
свіжому, сушеному і консервованому 
вигляді. Використовують у салатах, су-

пах, у приготуванні соусів, запіканок, в 
якості начинок для пирогів, заварюють 
чаї і додають у компоти, отримують ці-
лющий сік і готують з нього сиропи. За-
готовляють зелень амаранта про запас 
сушінням і заморожуванням.

Зовсім неважко самим винаходити 
салати з амарантом, оскільки він чудо-
во поєднується з будь-якими салатними 
овочами. Можна сказати, що «салат 
амарантом не зіпсуєш». При традицій-
ному весняному авітамінозі будь-які 
страви і напої з цією незвичайною зе-
ленню допоможуть дуже швидко усуну-
ти вітамінний дефіцит.

Борошно і крупи з насіння амаранта 
використовуються в якості найцінні-
ших харчових добавок у виробництві 
каш, хлібобулочних, макаронних, кон-
дитерських виробів. При додаванні їх у 
пшеничне борошно (10%) випечені хліб 
і здоба набувають цілющих властивос-
тей і довго не черствіють.

Ця невибаглива рослина росте прак-
тично на будь-яких грунтах, переносить 
спеку до 60°С, посуху – адже її коріння 
досягає глибини до 7 м. Амарант лю-
бить сонячні місця. Його сіють на гли-
бину 2 мм з міжряддями 70 см і 30 см 
між рослинами. Особливу увагу слід 
звернути на здатність амаранта очища-
ти і облагороджувати грунти.

Сорт «Харківський-1 лікувальний» 
дає з 1 га до 200 т біомаси і до 5 т зерна. 
Це універсальний сорт. Він застосову-
ється як харчовий, зерновий, кормовий 
і лікувальний. Вегетаційний період – 90 
днів.

Бажаю всім гарних врожаїв!

В. Семененко,
член Клубу ОЗ, м. Київ.

Козинаки з насіння амаранта
Дуже корисно, просто і смачно!

Рецепт:
6 ложок цукру, 3 ложки води, 1 ложка 

оцту, розігріти (розплавити) в емальова-
ному посуді. На сковорідці на олії злегка 
обсмажити насіння амаранта, переміша-
ти з готовим сиропом і закласти у фор-
мочки. Можна використовувати замість 
формочки будь-яку коробку, деко і папір 
для випічки, змащений маслом. Дуже ко-
рисно просто замочити насіння і їсти си-
рим, готувати каші, вичавлювати олію, 
робити борошно і пекти хліб.

Олександр Серебряний
Организатор Клубу ОЗ, пгт. Попільня
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Балада про колорадського жука

«Весна снова пришла в красоте многоликой,
Всё цветёт, вся земля превращается в сад!

С наступающим днём – Днём Победы великой
Всех коллег-ветеранов поздравить я рад!»

Шановна редакція!
Я пенсіонер, мені 76 років. Інженер-

технолог за освітою, садівник-городник-
любитель, пропрацював на заводі – 27 ро-
ків, викладав у коледжі – 26 років, а 
останні 5 років – на пенсії.

Коли роздавали ділянки землі, ми з 
дружиною придбали бажані 6 соток, по-
садили картоплю і, природно, почали бо-
ротися з колорадським жуком. Після 
кількох років безуспішної боротьби у 
мене народилася ідея – написати баладу 
про колорадського жука. А надихнула 
мене на цей подвиг «Баллада о любви» 
Володимира Висоцького: я припустив, що 
під час всесвітнього потопу жук вряту-
вався в ковчезі Ноя.

«Когда вода всемирного потопа
Вернулась вновь в границы берегов…»

В. Высоцкий «Баллада о любви»

Ковчег готов – уже умолк топорный стук.
Ной принимал на борт вселенских тварей,
Входили чинно, благородно – все по паре,
С подругой влез и колорадский жук.

Вчера Ной был хорош, а плотники – «удоску»…
Ной взгляд хмельной остановил на нём
И, смутно различив хитин в полоску,
Сказал: «Свой брат – моряк, его – берём!»

Потоп закончился. Вода сошла навеки…
Жука Ной трезвым взглядом оглядел:
«Полоска-то на нём продольна, как у зека – 
вредителя в ковчеге я пригрел».

Жук поселился в штате Колорадо,
Питался скромно очень – ел паслён.
Спасённое, однако, Ноем чадо
Питало планы, что Наполеон:

«Европа как-то Новый свет открыла,

Вступ

Частина 1. Боротьба
Жизнь – сплошная борьба. Нас так с детства 
учили.
Счастье видел в борьбе бородатый Карл Маркс.
С четырёх всех сторон нас враги обложили, 
И над миром над всем – бог войны – грозный 
Марс!

Левый, правый уклон, с ними всякие – измы:
Кто не с нами, тот против, тот наш ярый враг!
Утверждали в борьбе мы ростки коммунизма,
И боролись то с пьянством, то против стиляг…

Теперь Я завоюю Старый свет!
Не зря же моя память сохранила – 
Ковчег, бескрайний океан, рассвет…

Теперь в Европу срочно ехать надо,
Я до сих пор всё ел какой-то вздор!
Куда вкусней паслёна в Колорадо 
Картофель, баклажаны, помидор!»

И, соблазнив посулами подругу,
Он в трюм морского лайнера залез
И пока плыл, с едою было туго,
Но стойко выдержал и голод этот бес…

Европа показалась слишком малой,
Штат Колорадо был, пожалуй, подлинней…
За три десятка лет он до Урала
Сумел завоевать пространство в ней!

Он жрёт картофель, помидоры, баклажаны,
Личинка может слопать лист в один присест,
И для него любой паслён желанный,
Его же, подлеца, никто не ест!

Напрасно человек придумывает яды – 
«Арриво», «Децис», «Кара-тэ», «Анометрин» –
Едим мы только то, что как награду
Для нас оставит Колорада господин!
...

Вже минуло більше трьох років, як я вступив до 
Клубу Органічного Землеробства, виписую га-
зету «до Землі з любов'ю!», відвідую семінари 
та впроваджую цю технологію на своїй ділянці 
– не перекопую грунт, не застосовую мін. до-
брив і гною, а тільки компост, зробив стаціонар-
ні грядки.  Ґрунт став пухким, з'являються до-
щові черв'яки. Поки, правда, особливими вро-
жаями не можу похвалитися, але колорад-
ський жук – не така вже проблема: застосовую 
«Актофіт» – однієї обробки зазвичай вистачає.

Провів профорієнтаційну роботу з колишніми 
колегами з коледжу. Наводжу її тезовий ви-
клад.

Принципи органічного земле-
робства

Дали нам по 6 соток земли – неугодий,
Мы вступили в борьбу с колорадским жуком,
С сорняком, с фитофторой, с сухою погодой,
Мы лопату ручным заменили плужком…
…
Оказалось : не надо с природой бороться – 
Лучше ей подсобить, помогать, угождать!
Вам природа воздаст и добром к вам вернётся – 
Урожай вам высокий готова отдать!

И не надо пахать, уподобясь лошадке,
Потаскаешь плужок – колом станет спина…
А возьмёшь плоскорез, и танцуешь на грядке,
И не так устаешь, хоть трудись дотемна…

Частина 2. Основи органічного землероб-
ства
В основі органічного землеробства лежать 4 най-
важливіших принципа мирного співіснування 
землероба із землею.

Принцип 1. Безотвальна обробка, сидерати.
Принцип важнейший – «панша шила» – 
Лопату, тяпку, плужок долой!
Для рыхления нужны только вилы,
Не нарушающие гумуса слой!

Отправь в отставку плуг и лопату – 
Их плоскорез заменит один!
Убрал урожай – сей сидераты:
Овёс, фацелию, горчицу, люпин!

Принцип 2. Мульчування.
Голая земля, как пустыня Сахара, – 
Разве нормален вид такой?
Землю от холода, солнечного жара
Заботливо мульчей сверху укрой!

Примечание: мульча – от итальянского «прелая 
солома» – листья, трава, опилки и пр. органика.

Принцип 3. Менше праці.
Из дневника ленивого огородника: «Чрезмерная 
работа в огороде вредит здоровью».
Долой окучивание и прополку – 
Труд сизифов, да мало в нём толку!

Труд непосильный вредит здоровью – 
Выпрямись, земледелец, будь горд!
Спину не гни – это условие – 
А с плоскорезом не вырастет горб!

Принцип 4. Геть пестициди та мін. добри-
ва!
Мин. удобрения и пестициды – 
Из земледелия вон! Долой!
Только органика имеет виды :
Мульча, компосты, их хватит с лихвой!

Шаройко В.А.
член Клубу ОЗ, м.Шостка

Сумська обл.

«Чрезмерная работа в огороде вредит здоровью»
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Поверніть, люди, Батьківщину свою!

Мирного неба Вам, рідні старики. Хочу 
розповісти Вам і всім про свої почуття. Ось 
уже другий тиждень пішов, як я думаю про 
День Перемоги. Що значить для мене це свя-
то? У юнацтві я міг цілий день співати «Этот 
День Победы...», дивився парад військ, роз-
прямляв груди. Але з віком турбот ставало 
більше, і в суєті міг пролетіти і цей День.

 І ось цього року я став думати про Вас, за-
хисники Батьківщини, про Вашу любов до 
землі та свого Народу. ЧЕСТЬ, БАТЬКІВЩИ-
НА, ЗЕМЛЯ, НАРОД – за кожним словом 
мільйони життів і люблячих сміливих сер-
дець. Кожен із Вас знав і знає зміст слова 
БАТЬКІВЩИНА, де вона знаходиться і хто 
на ній живе. Кожен знав, що таке ЗЕМЛЯ і 
НАРОД, і з ЧЕСТЮ захищав свій РІД.

Я зрозумів, що кожен День Перемоги, 
кожне 9 травня – це мить, в яку потрібно 
встигнути обійняти стариків, побачити на 
власні очі Ваші обличчя, зморшки, медалі та 
ордени. І головне – встигнути познайомити 
своїх дітей з Вами: нехай вони подарують 
Вам квіти, посмішку, і ті, хто старше – ска-
жуть: «Спасибі за Батьківщину».

Знайте, рідні, що пам'ятають діти й онуки 
Ваш Подвиг. І я вірю, що все більше людей 
згадують, що таке Батьківщина, Народ і 
Честь.

Низький Вам уклін, здорового довго-
ліття та мирного неба над головою!

P.S. Люди, особливо молодь, беріть участь 
у святах, приурочених Дню визволення міс-
та, Дню визволення України та Дню Пере-
иоги – ловіть моменти, щоб обійняти і подя-
кувати ветеранам, що зберегли нам Бать-
ківщину.

Роман Зайцев
Організатор Клубу ОЗ,  м. Макіївка

 ...На початку самому діалог про бать-
ківщину з Анастасією мені незрозумілий 
був. Її судження спочатку навіть ненор-
мальними здавалися. Але потім ... Я і за-
раз про них мимоволі згадую. Пригадую, 
як на питання про те, що робити треба, 
щоб ні міжпланетних, ні земних війн не 
було у нас? Бандитів не було, і діти щоб 

здоровими, щасливими народжувалися? 
Вона відповіла:

– Усім людям треба порадити, Володи-
мире: «Поверніть, люди, Батьківщину 
свою».

– «Поверніть Батьківщину» – ти, може 
бути, помилилася, так сказавши, Анаста-
сіє, є батьківщина у всіх, просто не всі на 
батьківщині живуть. Не батьківщину по-
вернути – самим на батьківщину приїха-
ти потрібно – ти так сказати хотіла?

– Володимире, не помилилася я. Не-
має батьківщини зовсім у більшості лю-
дей, які зараз живуть на планеті.

– Ну, як же – немає. У росіян – Росія 
батьківщина, у англійців – Англія. Всі ж 
десь народилися, і, значить, батьківщи-
ною називатися буде та країна, де люди-
на народжена.

– Вважаєш ти, що батьківщину свою 
кордоном, кимось обумовленим, потріб-

но міряти?
– А чим ще? Так прийнято. У всіх дер-

жав кордони є.
– Але якщо б не було меж, тоді чим 

свою батьківщину ти обумовити міг?
– Тим місцем, де народився, містом чи 

селом, а може, вся Земля була б тоді 
Батьківщиною для всіх.

– Могла б і вся Земля бути Батьківщи-
ною для кожного, що живе на ній, і все 
вселенське пестити могло б людину, але 
для того з'єднати всі плани буття в єдину 
необхідно точку. Ту точку батьківщиною 
назвати своєю, в ній створити собою лю-
бові простір, все краще вселенське стика-
тися буде з ним. З простором Батьківщи-
ни твоїм. Собою через цю точку Всесвіт 
ти будеш відчувати. Неперевершеною 
силою володіти. У світах інших про це 
будуть знати. Тобі служити все буде, як 
Бог, Творець наш, того хотів.

В.Мегре
«Сотворение»

Поспішаю обійня-
ти стариків!

Через чверть століття після війни в глу-
хому лісі під Вязьмою був знайдений врос-
лий в землю танк БТ з добре помітним так-
тичним номером 12. Люки були задраєні, в 
борту зяяла пробоїна. Коли машину розкри-
ли, на місці механіка-водія виявили остан-
ки молодшого лейтенанта-танкіста. У нього 
був наган з одним патроном і планшет, а в 
планшеті - карта, фотографія коханої дівчи-
ни і ненадіслані листи.

 
Здрастуй, моя Варя!
Ні, не зустрінемося ми з тобою.
Вчора ми опівдні громили ще одну гітле-

рівську колону. Фашистський снаряд про-
бив бічну броню і розірвався всередині. 
Поки відводив я машину в ліс, Василь по-
мер. Рана моя жорстока.

Поховав я Василя Орлова в березовому 
гаю. У ньому було світло. Василь помер, не 
встигнувши сказати мені жодного слова, ні-
чого не передав своїй красивій Зої і білово-
лосій Марійці, схожій на кульбабу в пуху.

«Сила в Любові ...» Лист танкіста із 41-го

Ось так з трьох тан-
кістів залишився 
один.

У темені в'їхав я в 
ліс. Ніч пройшла в му-
ках, втрачено багато 
крові. Зараз чомусь 
біль, пропалюючий усі 
груди, улігся, і на душі 
тихо. Дуже прикро, що 

ми не все зроби-
ли. Але ми зро-
били все, що 
змогли. Наші то-
вариші поже-
нуть ворога, 
який не повинен 
ходити по на-
ших полях і лі-
сах. Ніколи я не 
прожив би жит-

тя так, якби не ти, Варя. Ти допомагала мені 
завжди: на Халхін-Голі і тут. Напевно, все-
таки, хто любить, той добріший до людей. 
Спасибі тобі, рідна! Людина старіє, а небо 
вічно молоде, як твої очі, в які тільки диви-
тися да милуватися. Вони ніколи не поста-
ріють, не зблякнуть.

Мине час, люди залікують рани, люди 
побудують нові міста, виростять нові сади. 
Настане інше життя, інші пісні будуть спі-
вати. Але ніколи не забувайте пісню про 
нас, про трьох танкістів.

У тебе будуть рости красиві діти, ти ще 
будеш любити.

А я щасливий, що йду від вас з великою 
любов'ю до тебе.

Твій, Iван Колосов.
25 жовтня 1941 г.
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Родовые поместья

с ус п і л ь с т в о

 Что мы можем назвать своей Родиной?
 Где конкретный кусочек земли,
 Дом с рябиной, с кустами смородины,
 Где родился, зачатый в любви?
  
 Нет у многих местечка такого, где родители, предки твои
 Для тебя, паренька молодого, сотворили пространство Любви.
  
 Родовые поместья славянские, где с любовью высажен сад,
 И деревья, их рощи тенистые со Вселенною всей говорят,
 Были здесь повсеместным явлением, на Руси это нормой счита-
лось.
 И прекрасной Земли украшением родовые поместья являлись.
  
 Семьи русичей так поступали: полюбив и решив вместе жить,
 Парень с девушкой место искали, где совместное будут творить.
  
 И с любовью деревья сажали, травы, ягоды, клумбы цветов –
 Всем на радость в века продолжали образ жизни своих матерей и 
отцов!
  
 На огромных просторах страны, вы представьте картину, друзья:
 В буйстве красок поместья-сады домом были, для всех славян!
  
 Это было буквально недавно – на Руси, утопая в садах,
 Как в раю, процветала держава наших предков, забытых в веках.
  
 Оболгали, предали забвенью светлых, чистых, красивых людей
 И внедрили на все поколенья образ нищей страны дикарей.
   
 Хватит нас убеждать, что мы слабы и что предки темны и глупы.
 Хватит, кончилась ваша забава под названием "гибель Руси"!
  
 Словно воздухом свежим пахнуло из прекрасной сибирской тай-
ги.
 Пену мутную с истины сдуло, и открылись в душе тайники.
  
 Вспоминает душа, как всё было – я увидел ведруссов сады.
 Появилась и радость, и сила сотворить новый образ страны!
  
 Родовые поместья славянские, вы украсите Землю собой.
 Все словяне далёкие, близкие! Возродим образ жизни былой!
  
 Если скажете: странные речи, до пространства Любви далеко,
 То на это, ведруссы, отвечу: я уже сотворяю его!
  
 Много нас, кто с любовью и верой прикоснулись к земле родовой.
 Мир неласковый, грустный и серый изменить предстоит нам с 
тобой.
  
 Мы сумеем, я знаю – так будет, мир проснётся с зарёй поутру.
 Нас сплотит мысль прекрасная, люди,

 Навсегда на Земле быть добру!

Ковалев Владимир,
 www.anastasia.ru
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Координати
 Клубу Органічного Землеробства
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Работы в саду по лунному 
ка лендарю
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1 Ср h 21 1 Сб i 23 1 Пн ^ 23

2 Чт h � 22 2 Нд ^ � 24 2 Вт _ � 24

3 Пт i 23 3 Пн ^ 25 3 Ср _ 25

4 Сб i 24 4 Вт _ 26 4 Чт ` 26

5 Вс i 25 5 Ср _ 27 5 Пт ` 27

6 Пн ^ 26 6 Чт _ 28 6 Сб ` 28

7 Вт ^ 27 7 Пт ` 29 7 Нд a 29

8 Ср _ 28 8 Сб ` � 30/1 8 Пн a � 30/1

9 Чт _ 29 9 Нд a 2 9 Вт b 2

10 Пт _ � 1/2 10 Пн a 3 10 Ср b 3

11 Сб ` 3 11 Вт a 4 11 Чт b 4

12 Нд ` 4 12 Ср b 5 12 Пт c 5

13 Пн a 5 13 Чт b 6 13 Сб c 6

14 Вт a 6 14 Пт c 7 14 Нд d 7

15 Ср a 7 15 Сб c 8 15 Пн d 8

16 Чт b 8 16 Нд c � 9 16 Вт e � 9

17 Пт b 9 17 Пн d 10 17 Ср e 10

18 Сб c � 10 18 Вт d 11 18 Чт f 11

19 Нд c 11 19 Ср e 12 19 Пт f 12

20 Пн d 12 20 Чт e 13 20 Сб g 13

21 Вт d 13 21 Пт f 14 21 Нд g 14

22 Ср d 14 22 Сб f 15 22 Пн h � 15

23 Чт e 15 23 Нд g � 16 23 Вт h 16

24 Пт e 16 24 Пн g 17 24 Ср i 17

25 Сб f � 17 25 Вт h 18 25 Чт i 18

26 Нд f 18 26 Ср h 19 26 Пт i 19

27 Пн g 18 27 Чт i 19 27 Сб ^ 19

28 Вт g  19 28 Пт i  21 28 Нд ^  21

29 Ср h 20 29 Сб ^ 22 29 Пн _ � 22

30 Чт h 21 30 Нд ^ � 23 30 Вт _ 22

31 Пт i � 22 31 Ср ` 23

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

Місячний ка лендар

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

За окнами весенний лес летит,
Я еду в ленинградской электричке,
Напротив меня девочка сидит,
С Георгиевской ленточкой в косичке.
Сегодня эту ленточку носить
На сумке можно, можно – в виде брошки,
Но я прекрасно помню и без лент,
Как бабка не выбрасывала крошки.
Как много лишнего мы слышим в дни побед,
Но только этой патоке с елеем
Не очень верят те, кто в десять лет
Питался в основном столярным клеем.
А время умножает всё на ноль
Меняет поколение поколением,
И вот войны подлеченная боль
Приходит лишь весенним обострением.
Над этой болью многие кружат
Как вороньё, как чайки… И так рады
Как будто свой кусок урвать хотят
Бетонно-героической блокады.
Я еду в поезде, смотрю на всё подряд
В окно, на девочку с прекрасными глазами,
А за окном солдатики лежат,
И прорастают новыми лесами.

Проезжаю я зловещие места
Там, где человек – главное богатство недр,
Где ещё с войны
Бойцы лежат по трое на один квадратный метр.
Там везде шаги, там голоса
Чудные огонёчки по болотам,
Тени по ночам тебе поют
Как будто просят и хотят чего то:

«Откопай меня, браток, я Вершинин Саня,
Пятый миномётный полк, сам я из Рязани.
Много ты в кино видал о солдатах версий
Щас послушаешь мою, эх, будет интересней.»

И начнут они вещать
На языке стонов недомолвок,
Хочешь убежать, но впереди
Они опять мелькают между ёлок.

«Откопай меня скорей, умоляю снова
Я Моршанников Сергей, родом из-под Пскова.
Адресок мой передай в родную сторонку,
Восемнадцатый квадрат, чёрная воронка.»

А под утро всё взревёт, полетит куда то
И попрёт на пулемёт в штыковую с матом.
И деревья все вверх дном: ввысь растут коренья,
В этом славном боевом месте преступления.

Расчудесный уголок, не леса, а сказка,
Наступил на бугорок, глядь, а это каска.
Чуть копнул – и вот тебе: котелок да ложка
И над этим, надо всем – ягода морошка...
Над землёю месяц май, молод и прекрасен,
Электричка подъезжает к станции «Апраксин».
В небе караван гусей, скоро будет лето,-
Девочка в своей косе поправляет ленту...

Игор Растеряев

Георгиевская ленточка


