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Редакційна колонка

Доброго дня, шановні читачі газети «до 
Землі з любов'ю!»

«Вдосконалювати середовище існування». 
Всього три слова, але їхню значимість складно 
переоцінити. Уявіть собі на хвилинку світ, в 
якому кожна людина усвідомлено живе саме з 
таким призначенням. Вранці встає з думкою, 
як зробити навколишній світ кращим. А ввече-
рі лягає, підводить підсумки дня та відповідає 
перед своєю совістю та своїми нащадками, що 
і як вона зробила сьогодні для вдосконалення 
себе і свого середовища існування. Подумати 
тільки, всього три слова, а світ зміниться до не-
впізнання. У ньому немає місця для воєн та ре-
волюцій, немає екологічних, продовольчих та 
інших проблем, які сьогодні гостро стоять пе-
ред усім людством.

Невже це дійсно так? Так, тому що кожна 
людина хоче дихати чистим повітрям, пити 
чисту живу воду та їсти повноцінні продукти 
харчування. Так, тому що, коли люди захопле-
ні створенням раю на своїй ділянці землі і коли 
ця ділянка їх забезпечує всім необхідним для 
життя, у них немає необхідності з кимось вою-
вати чи брати участь в інших дурницях. Ось 
тому головне завдання кожного члена Клубу 
– відновлювати родючість своєї ділянки, тво-
рити красу навколо себе, в підсумку удоскона-
лювати середовище існування. Фактично ко-
жен такий член Клубу стає світлою, здоровою 
клітинкою величезного живого організму під 
назвою Земля. Чим більше буде таких кліти-
нок, тим світлішою стане наша планета, тим 
краще буде на ній жити.

З моменту самовизначення час для мене не-
вблаганно прискорює свій біг. Події в Клубі 
Органічного Землеробства після семінару-ОТГ 
«Самовизначення» (5-8 жовтня 2013 року) та-
кож набирають обертів.

Учасники цього семінару-ОТГ фактично по-
вернули співтовариство з назвою «Клуб Орга-
нічного Землеробства» до виконання свого 
початкового призначення. Всі ми зійшлися в 
єдиному прагненні до образу майбутнього, 
який повідала Анастасія, визначилися зі струк-
турою Клубу ОЗ і призначенням організатора 
Клубу.

Екскурсія до Родового помістя Марини та 
Валери (поселення «Долина Джерел») була 
кульмінацією цього семінару-ОТГ, багато ор-
ганізаторів Клубу надихнулося їхнім способом 
життя та утвердилося у правильності свого на-
пряму.

Я також вирішив прискоритися зі створен-
ням свого Родового помістя й до того ж заго-
рівся організацією Академії Родових Помість 
– свого роду школи для тих, хто знайомиться 
або вже готується до життя в Родовому помісті. 
Й ось днями буде перший захід в рамках цієї 
Академії – дводенний семінар-екскурсія «До-
свід життя в Родовому помісті», 23-24 листопа-
да в «Долині Джерел». Докладніше на стор. 8.

І

Трофименко Петро Миколайович
організатор Клубу ОЗ, м. Київ

світогляд творення

Ось місто, люди в ньому поспіша-
ють, навколо задумливі обличчя, 
але душа їх у щасті жити прагне. Їх 
день не складно описати: робота-
дім-робота, щоб вистачило коштів 
на життя — ось головна турбота. Чи 
багатьом робота та приносить в жит-
ті щастя? Як багато тих, хто для 
душі працює, не лише за гроші? Ми 
всі бути щасливими хочемо... Але 
чому так мало людей щасливих се-
ред нас, задоволених своїм життям 
???

Людей, на жаль, поки не багато, 
здатних цілісно бачити світ і те, що 
в ньому щодня відбувається. Все 
людство до чого йде? І як усе це на 
планеті відобразиться? Що ж таке, 
чому ж так? А, да... У більшості свої 
турботи, і не вистачає часу зрозумі-
ти, що повітря й вода стають брудні-
шими з кожним днем.

Майже у всіх діти є, а в декого й 
онуки... Світ, що їм залишимо ми, 
для ЖИТТЯ повинен бути, а не для 
муки.

Давайте світ інший 
уявимо: по всій Землі 
цвітуть сади, річки на-
повнені водою найчис-
тішою, й повітря перво-
зданно свіже. Всі люди 
у світі тому живуть за 
голосом серця й душі, в 
гармонії з природою, 
творять справи, які 
приносять щастя, і 
важливість цього усві-
домлюють, і значущим 
вважають. Частина 
більша людей живе не в тісних міс-
тах, а в невеликих і середніх посе-
леннях, на своїй землі. З любов'ю 
для своєї родини вирощують про-
дукти, а залишається що у них, тим 
радісно з іншими діляться. Продук-
ти ці набагато поживніші та смачні-

ші від сьогоднішніх, вони для лю-
дини вирощені, не для грошей. Й 
основна частина речей, у побуті не-
обхідних, також людською рукою з 
любов'ю створюється, а не машина-
ми бездушними. Думка у людей 
вільна. Усвідомлюють вони, все 
людство і кожна людина навіщо 
живе, і, розуміючи це, свої життя 
будують.

Сьогодні вже люди є зі світогля-
дом творення, і вдосконалюють 
вони середовище свого існування, 
на своїй землі шматочок раю ство-
рюють, зветься що помістям Родо-
вим. З любов'ю, дбайливою рукою 
закладають сад і город, будинок бу-

дують з природних матеріалів, ри-
ють ставок. Самодостатню створю-
ють екосистему невелику, вона їм 
немов колиска.

Статті про досвід такий у газеті 
клубній з'являтися починають.

Наша сім'я своє помістя Родове 
також створює в поселенні, що орга-
нізується в  Луганській області, в 
невеликому селі Миколаївці Сверд-
ловського району. І життям своїм, 
своїм прикладом, хочемо ми також 
людям показати, що на Землі своїй, 
серед однодумців жити можна щас-
ливо, в достатку.

Про те, що можна по-іншому 
жити, що Землю важливо зберегти, 
вирішив я людям говорити.

Тож кожні два дні на тиждень я 
йду в народ, газетою Клубу ОЗ 
озброївшись. Про образ зараз про-
відний, про те, до чого веде він біль-
шість людей, я говорю. І що інший 
вже є образ, де люди на землі — 
творці, планета вся цвіте садами, і в 

річках чис-
та  вода,  і 
створити 
все  це  ми 
здатні самі, 
лише пробу-
дитися по-
трібно від 
сну.

Створен-
ня помістя, 
організація 
роботи Клу-
бу ОЗ в Лу-

ганську є основою для втілення моєї 
життєвої мети — повернути на Зем-
лю первозданну чистоту та красу.

Iван Талалаєв
Клуб  ОЗ, м. Луганськ
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Ещё немного, и Земля проснётся, 
Ветрами с гор вдохнёт седая Мать.
Война закончится. И больше не начнётся:
Да просто не с кем будет воевать.

Даст Бог, и мы узнаем это время, 
Узрим великий Замысел Творца:
Из Горна выйдет Молодое Племя.
Отточенный булат — цена терпенья Кузнеца.

Холст неба развернул художник — солнце:
За горизонтом подбирает цвет.
Ещё немного, и Земля проснётся, 
Светает Не остановить Рассвет!

Ещё немного, и Земля проснётся. 
Ветрами с гор вдохнёт седая Мать. 
Война закончится. И больше не начнётся.
Да просто не за что и не с кем воевать.

Дмитро Остапович

Рассвет

основні роботи в саду та на городі в листопаді
Перш за все, приділіть увагу осінньо-

му прибиранню ділянки – згрібайте лис-
тя в компостну купу, особливо з газону 
(мокра трава схильна до ураження гриб-
ковими захворюваннями, які чудово зи-
мують і завдають неприємностей навес-
ні). Зрізавши рослинні залишки з бага-
торічників, можна ними ж замульчува-
ти рослину – не дарма кажуть: «Де наро-
дився, там і знадобився». Якщо Ваші рос-
л и н и  б у л и 
вражені 
грибковими 
захворюван-
нями, обро-
біть мульчу з 
них і компост 
Триходермі-
ном, розчи-
ном препа-
рату «Здоро-
вая почва» 
або Компос-
тин ,  а  щоб 
перезимува-
ло якомога 
менше шкід-
ників –  до-
дайте в бакову суміш Бітоксибацилін 
(прим. редакції: пам'ятайте, що із шкід-
никами і корисних комах перезимує мен-
ше). Підготуйте укриття для компостної 
купи – плівку, стару ковдру, солому – 
при такому укритті збережеться взимку 
температура і вологість, необхідна для 
визрівання компосту. І тоді навесні Ви 
будете приємно здивовані якістю гумусу 
(за умови поливу купи Оксизином або 
Компостином).

Багато рослин 
вже входить у стан 
спокою, тому абсо-
лютно безболісно 
переносять зачи-
щення кори та обрі-
зування, а щоб в 
сиру погоду не за-
нести в зріз інфек-
ції, нанесіть тон-
кий шар замазки 
Благосад. Особливо зверніть увагу на 
хворі й ослаблені дерева: якщо є глибокі 
тріщини кори – обмажте дерево глиною, 
ретельно забинтуйте стрічкою з тканини 
стовбур і скелетні гілки, наскільки мож-
ливо. Якщо дозволяє погода, проведіть 
обробку саду баковою сумішшю (Трихо-
дермін (100 мл) + Планріз (100 мл) + 
Пентафаг-С (100 мл) на 10 л води), додав-
ши подвійну дозу Актофіту. Якщо стов-
бури дерев вражені лишайником, необ-
хідно зачистити їх (можна металевою 
кухонною губкою) і обробити кору роз-
чином ЕМочок (200 г на 2-2,5 л води).

Закінчуйте пересаджування і саджан-
ня дерев та кущів. Замульчуйте щойно 

посаджені дерева. Закріпіть дерево, 
прив'язавши його до кілків. Якщо росли-
на теплолюбна (персик, айва, абрикос), 
підготуйте шматок спанбонду СУФ-17, 
щоб із першими заморозками укутати 
деревце.

Підготуйте опори та матеріал для 
укриття троянд, гортензій та ін. У листо-
паді не пізно ще раз в гарну погоду обро-
бити ці рослини баковою сумішшю від 

грибкових захво-
рювань.

У цей період ак-
туальний посів на-
сіння холодостій-
ких однорічних у 
відкритий ґрунт 
(мак, нігела, во-
лошки, космея, ка-
лендула, айстри, 
чорнобривці, пету-
нія  та  ін. )  для 
більш раннього 
цвітіння.

Посадки ранок-
вітучих цибуль-
них замуль-
чуйте. Переко-

найтеся, щоб навесні в цих місцях не 
було застою води.

Город
Продовжуйте підготовку ґрунту 

під весняні посадки (внесення ЕМ-
препаратів, оброблення грядок при 
необхідності препаратами із серії 
«Здоровая почва»). Про всі новинки 
запитуйте у консультантів Клубу 
ОЗ.

Для ранньовесняного висіву 
укрийте готові грядки чорною 
плівкою або мульчею для захисту 
ґрунту і кращого прогріву навес-
ні.

Підготуйте грядки для підзи-
мової сівби. Обробіть ґрунт плос-
корізом на глибину 4-5 см, посип-
те ЕМ-Бокашами, зробіть борозд-
ки й чекайте заморозків. Заготов-
те мішок-два родючого ґрунту, 
компосту і поставте в тепле місце 

(погріб, веранда). Коли температура 
вночі не буде підніматися вище +5°С 
– сійте насіння і присипайте заготов-
леним ґрунтом. Частину цього ґрун-
ту залиште в погребі до весни для ви-
рощування розсади. Також з осені 
можна посіяти і помідори, тільки по-
трібно замульчувати, як і часник, 
листям, зрізаною кукурудзою, со-
няшником.

Продумайте, які і де встановити 
годівниці для птахів. Не секрет, що 
залучаючи восени і взимку птахів до 
саду, Ви захищаєте себе та свої рос-
лини від навали шкідників і хвороб.

Творчого Вам міжсезоння і до-

брих врожаїв!
Запрошуємо Вас на клубні зустрічі 

щосуботи в новому Клубі ОЗ, що відкрив-
ся у м. Києві за адресою: вул. Васильків-
ська, 30, на території фабрики «Киян-
ка». Зустрічі проходитимуть у форма-
ті «питання-відповідь» з різних тем.

Довідки за тел.: (044) 362-32-09
 

Олена Почтарьова
керівник школи дачника,

організатор -початківець Клубу ОЗ, м. Київ 
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підзимові посіви – ранній урожай

Добрий урожай у нас 
дають посіви, які ми роби-
мо пізньої осені. Насправ-
ді ми повторюємо природ-
ні процеси, а це завжди на-
багато полегшує життя го-
родників.

Насіння проходить 
природне загартовування 
зимовими морозами (стратифікацію), як 
задумано в природі. Його поверхня при-
родним способом звільняється від речо-
вин-інгібіторів, які уповільнюють пророс-
тання. Навесні насіння отримує достатній 
заряд вологи, і всі ці процеси сприяють 
дружним і міцним сходам.

Є ще один вагомий аргумент на ко-
ристь підзимової сівби – це велика еко-
номія весняного часу.

З настанням осінніх холодів, поки зем-
ля ще не замерзла, я заздалегідь зробила 
посівні канавки і запас піску, щоб потім 
присипати насіння, яке планувала сіяти. 
Дочекавшись, коли земля на городі про-
мерзла на глибину 5-7 см (кінець листопа-
да), я посіяла в підготовлені канавки на-
сіння. Висіяне насіння «припудрила» су-
мішшю: зола + ЕМ-Бокаші + Фітоспорин 
або Фітодоктор (порошок). І засипала піс-
ком.

За моїми спостереженнями, через пісок 
сходи проростають краще. А навесні він 
буде маркером, і посіяні грядки не загу-
бляться.

Одне маленьке, але важливе уточ-
нення: сіємо на глибину канавки, а піс-
ком присипаємо шаром 1-2 см – не біль-
ше!

Зробила кілька грядок спільних поса-
док. Чотири грядки моркви та однорічної 
цибулі (чорнушка) і дві грядки буряків та 
помідорів. Спільна посадка цибулі та 
моркви завжди дає хороший результат. Ці 

дві рослини захи-
щають одна одну 
від шкідників і ра-
зом живуть поруч 
«душа в душу». На 
грядці шириною 1 
м у мене виходить 
п'ять рядочків. 
Грядок чотири, і 
жодна не схожа на 
іншу. На одній 
грядці по краях 
морква, а в середи-
ні три ряди цибулі. 

На іншій – 
ряд моркви, 
ряд цибулі. 
І так у різ-
них варіан-
тах.

Наше 
завдання – 
забезпечи-
ти насінню 
такі умо-
ви, щоб зи-
мувати 
воно піш-

ло у повному спокої. Ніякої зайвої во-
логи, ніякого тепла.

Підзимові посадки моркви та цибулі я 
роблю давно, вже років вісім. А саджання 
столового буряка і помідорів минулої осе-
ні у мене було вперше. Вийшов дуже вда-
лий експеримент.

Томати і буряк на одній грядці відчува-
ли себе чудово, особливо комфортно було 
помідорам.

В ролі мульчі разом з іншими органіч-
ними відходами я використовую лушпин-
ня насіння соняшника. З решти насіння, 
що залишилося в лушпинні, часто вирос-
тають красиві соняшники. Так сталося і на 
грядці, де ріс буряк і помідори.

Буряк, посія-
ний по краях гряд-
ки, розрісся і при-
крив від вітру сво-
їм потужним лис-
тям помідори.

Високі соняш-
ники, що виросли 
на грядці, прикри-
вали томати від 
палючого сонця в 
спекотний полу-
день. І буряк, і томати, і соняшники дали 
хороший урожай.

Для осіннього саджання вибрала ранні 
помідори – Білий налив і Волгоградські 
ранні, буряк – Борщова, Дій, Циліндра, 
Атаман, Червона Куля. Як показав прак-

тичний досвід, помідори теж добре вда-
ються підзимовим саджанням.

Тільки треба врахувати, що кіль-
кість насіння має бути збільшена (сій 
густо, то не буде пусто), і воно 
обов'язково має бути сухим. Це стосу-
ється насіння всіх культур.

Крім згаданих культур, я сію восени ре-
диску, пастернак і багато зелені: шпинат, 
петрушку, кріп, кінзу, всілякі салати – всі-
ма улюблені Одеський кучерявець і Лола 
Росса, а також маловідомі – Дубовий лист, 
Ізумітєльний та Королева літа.

Незвичайною була погода взимку 2011-
2012 року. Після перших коротких морозів 
настала тривала відлига. Земля відтану-
ла, пішли дощі, і така погода була до кін-
ця січня. Ця ситуація змусила мене похви-
люватися, адже насіння могло прорости 
або підіпріти в сирій землі. Однак воно ви-
явилося набагато мудрішим і витривалі-
шим, ніж я про нього думала: благополуч-
но перезимувавши, порадувало мене на-
весні дружними зеленими сходами.

Їх я відразу постаралася замульчувати 
житом, яке з осені посіяла на доріжки і яке 
піднялося до того часу. І ця мульча вияви-
лася дуже доречною, оскільки після три-
валої холодної погоди настало різке поте-
пління, і на тих городах, де земля була від-
крита сонцю й вітру, вона миттєво пересо-
хла, взялася кіркою та потріскалася.

Мої ж грядки радували свіжим, зеле-
ним виглядом, і було зрозуміло, що росли-
ни відчувають себе добре і не страждають 
від посухи, хоча поливами я свій город не 
балую.

Такі підзимові посіви дають можли-
вість отримувати більш ранню продук-
цію у відкритому ґрунті, не вимагаючи 
великих трудовитрат.

Хто зацікавлений отримати ще більш 
ранній урожай, може скористатися укрив-
ними матеріалами (поліетиленова плівка 

або агроволокно). Такий спо-
сіб посіву можливий тільки 
на тій ділянці, на якій восени 
не орють і не перекопують 
землю і яка розбита на по-
стійні грядки.

Буду щиро рада, якщо мій 
досвід вам допоможе, адже 
Клуб і є для того, щоб допо-
могти нам виходити на свої 
д і л я н к и  з  р а д і с т ю  т а 
любов'ю, а праця на них при-

носила задоволення!
Наталя Шпильова

 організатор Клубу ОЗ, м. Старобільськ
 Луганська обл.

(газета «Диво-Земля»)
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Ваші яблуні дійсно вражені грибко-
вим захворюванням. З одного боку – 
немолодий вік дерев, з іншого – не-
сприятливі умови (близькість ґрунто-
вих вод і відсутність обробок біологіч-
ними препаратами). Але якщо у Вас є 
бажання й терпіння, то за кілька сезо-
нів Ви можете оздоровити свої яблуні 
й надалі малими зусиллями підтриму-

вати їх у «здоровому тілі». 
Починати необхідно вже зараз. Пе-

ревірте, щоб на дереві не залишилося 
муміфікованих плодів, зберіть їх ре-
тельно (і під деревом теж, адже спори 
гриба зимують, а навесні починають 
розвиватися саме на підгнилих або 
підсохлих плодах, що залишилися). Зі-
брані плоди вивезіть до лісу, де плодо-

ва гниль не матиме сприятливих умов 
для розвитку, або закопайте на глиби-
ну не менше 40 см. Згребіть і все листя 
з-під яблунь, а дерева замульчуйте 
компостом, листям горіха або кизилу. 
Листя цих рослин містить багато речо-
вин, які пригнічують ріст і розвиток 
грибкових захворювань (за умови, що 
горіх здоровий). Обробіть пристовбур-
ні кола розчином препарату «Здоровая 
почва» або Триходермін. Добре обро-
біть розчином ЕМочок кору дерев, гіл-
ки, тріщини кори, місця старих зрізів, 
які потемніли від часу (не обробляйте 
свіжі зрізи та надломи).

Наступний етап робіт потрібно роз-
почати ранньої весни. Першу обробку 
провести по рожевому конусу (коли 
квіткова брунька яблуні починає роже-
віти на кінчику) баковою сумішшю (к 
10-ти літрам води додати по 100 мл 
кажного з перерахованих препаратів – 
Триходермін, Пентафаг-С, Планриз, та 
обов’язково Гаупсин). У Вашому ви-
падку такі обробки необхідно буде про-
водити досить часто, щоб максималь-
но припинити розвиток хвороби.

Багатих Вам врожаїв!

Олена Почтарьова
керівник школи дачника,

організатор-початківец Клубу ОЗ, м. Київ

Радісний сад, який плодоносить щорічно
За задумом Творця Земля була створе-

на квітучим садом, який щорічно плодо-
носить і є місцем для щасливого життя 
Людини. І нам, сучасним людям, випала 
честь повернути Землі задуманий Твор-
цем вигляд.

Навесні, дивлячись на квітучі дерева, 
багато людей радіє, сподівається на вро-
жай, але приходить літо-осінь, а плодів 
немає. «Чому? Адже це протиприродно», 
– думали ми. Є ж сади, які й цвітуть, і пло-
доносять щорічно. Допомогу знайшли в 
«Енциклопедії розумного дачника» М. 
Курдюмова і в пораді нашого односельця 
Яковишина Анатолія. Він зараз живе й 
працює в Пе-
тербурзі, а в 
передмісті у 
нього дача з 
садом, який 
приносить 
плоди щоро-
ку. Завдяки 
їм наш ре-
зультат змі-
н и в с я .  А 
оскільки ви-

йшло у нас, то, сподіваємося, вийде у кож-
ного, хто застосує 

3 золотих правила:
1. Мульчувати ґрунт під деревами: 

влітку 10-20 см, восени (перед заморозка-
ми) 20-40 см.

2. Покривати садовим бальзамом за до-
помогою щітки стовбури і за необхідності 
гілки дерев тричі  на рік: навесні – для 
підживлення дерева через кору, влітку – 
від опіків, восени – на знак подяки та для 
захисту дерева від зимових морозів.

Рецепт садового бальзаму. Набрати 
2/3 відра глини, всипати 1 л попелу, 100 г 
мідного купоросу, 100 г вапна, додати 1-2 

лопати гною, залити во-
дою до консистенції густої 
сметани та ретельно пе-
ремішати дерев'яною па-
личкою.

3. Рясно поливати і під-
живлювати дерева, кущі, 
виноград протягом 2 тиж-
нів: останнього тижня лип-
ня і першого тижня серпня 
дозріває врожай та закла-
даються плодові бруньки 

на наступний рік. На рослини припадає 
велике навантаження, їх необхідно під-
тримати.

Використовуючи ці прості правила, ми 
всі разом розвіємо міф «про плодоношен-
ня через рік». Бажаємо всім рясних, со-
лодких, різноманітних плодів щороку і 
квітучого вигляду нашій Вітчизні!

Iрина Андріївна Трухачова
член Клубу ОЗ, м. Київ

плодовая гниль на яблонях
Доброго здоров'я, дорогі організа-

тори Клубу Органічного Землеробства!
Доброго здоров'я всі, хто видає чудо-

ву газету «до Землі з любов'ю»!
Доброго здоров'я, дачники та горо-

дники!
Доброго здоров'я, прихильники орга-

нічного землеробства!
У такий спосіб я й собі побажала 

бути здоровою, тому що маю садову ді-
лянку й близько трьох років намагаюся 
діяти відповідно до ідей природовідпо-
відного землеробства. Як добре, що є га-
зета і можна отримати відповідь по 
тій проблемі, що турбує!

У мене є питання. Коли у нас з'явився 
сад у заплаві річки Тетерів, там росли дві 
старі яблуні. Провели обрізування, оби-
дві яблуні регулярно через рік плодоноси-
ли, але частина яблук гнила прямо на гіл-

ках (яблука 
ставали ко-
ричневого 
кольору, а 
по  ньому 
кільцями 
йшли білі 
плями).  З 
роками ця 
напасть посилювалася, була вона й ми-
нулого літа, незважаючи на те що із за-
стосуванням ЕМ (поливання та обпри-
скування) обидві яблуні стали плодоно-
сити щорічно. Судячи з довідників, хворо-
ба називається плодова гниль, або кіль-
цева гниль. Як з нею боротися? Підка-
жіть!

З повагою та надією, 
член Клубу ОЗ, Михайлова М.І.

м. Київ
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досвід облаштування Родового помістя 
«Роднікі» (поселення «долина джерел»)

У програмі Клубного семі-
нару ОТГ, який проходив з 5 
по 8 жовтня 2013 року, була за-
планована дивовижна поїзд-
ка. Вона залишила найпре-
красніші враження у всіх, хто 
взяв у ній участь. Це була екс-
курсія в поселення «Долина 
Джерел» (Київська обл.), а 
саме в помістя Марини та Ва-
лери Білик, яке зветься «Роднікі». Приві-
тні господарі прийняли нас, понад 20 чо-
ловік організаторів Клубу з різних регіо-
нів, у своєму Просторі Любові й натхнен-
но розповідали про свій досвід облашту-
вання Родового 
помістя.

Ділянка землі 
в один гектар 8 
років тому явля-
ла собою плос-
кий шматочок 
поля, порослий 
полином, без де-
рев і кущів. За-
раз тут є малень-
кі гори, пагорби, 
о з е р о ,  р о с т е 
близько двох ти-
сяч рослин різ-
них видів; є орга-
нічний город, який повністю забезпечує 
сім'ю овочами; ягідник, сад, теплиця, не-
велике господарство, яке складається з 
курочок та індиків.

З солом'яних тюків побудований буди-
нок, сауна, хлів. Є унікальний розвиваю-
чий дитячий майданчик, спроектований 
та зроблений своїми руками. Є підсобні 
приміщення та гостьові будиночки, по-
будовані із застосуванням інших буді-

вельних технологій.
Створення при-

родньої водойми
Валерій.
У найнижчому 

місці нашої ділянки, 
де навесні стояла 
вода, ми вирішили 
створити ставок. Ви-
копали його в два за-
ходи, за два роки. 
Першого року, восе-
ни (коли був найниж-
чий рівень води), ми 
вирили досить вели-
кий котлован. Але 
трохи не встигли за-
кінчити, почалися 

дощі. Тех-
ніка в таку 
погоду не 
хоче їхати, 
машини 
буксують, 
тягають 
одна одну, 
ламаються. 
Довелося 
роботи зу-
пинити.

Наступ-
ного року, 

так збіглося, був у нашому поселенні (в 
іншому помісті) семінар Зеппа Хольцера. 
Там сусіди копали кратерний сад, зна-
йшли прекрасного тракториста з уні-
кальним екскаватором, який може роби-

ти тераси. Він проїхав 
по всіх помістях доро-
бляти ставки і в кінці за-
їхав до нас. Почали ми 
копати 20 грудня. Час 
виявився вдалим, тому 
що частина води замерз-
ла, і не треба було її від-
качувати. Але головна 
перевага в тому, що кож-
ну ніч замерзав в'їзд до 

котловану, і машини могли спокійно ви-
їжджати, не буксуючи.

Тракторист зробив нам потрібну гли-
бину та три тераси за технологією Холь-
цера. З південного боку зробили мак-
симальну глибину. З північного – мі-
лину. З одного боку озера (де глибше) 
вода холод-
ніша, а з ін-
шого – теплі-
ша. За раху-
н о к  ц ь о г о 
відбувається 
природне пе-
ремішуван-
ня й цирку-
ляція води, 
завдяки 
чому озеро 
не цвіте. Та-
кож різна гли-
бина дна важ-
лива для рибо-
розведення. 
Хольцер займається розведенням риби, і 
він каже, що потрібно з північного боку 
зробити плато глибиною 50 см. На цей 
майданчик покласти валуни, корчі так, 
щоб вони частково виступали з води. Ці 
тверді матеріали, нагріваючись від сон-
ця, топлять лід узимку і 
створюють затишні місця 
для ікрометання.

Максимальна глиби-
на має бути пропорцій-
ною розміру озера. З на-
шим обсягом (близько 4 
соток) глибина – 4 метри. 
Вода досить чиста, хоча 
озеро ще не живе так, як 
потрібно, ще не оселилися 
всі, хто повинен у ньому 
жити. Але риби, жаби, ко-
махи вже є. Вони самі за-
водяться, навіть риба. Ко-
миш теж сам виріс.

Марина.
Цей рік був не схожий 

на жоден попередній, 
взимку було дуже ба-
гато опадів, і нас затопило. Вода ви-
йшла з берегів і дійшла до самого 
будинку. Весь город, весь дитячий 
майданчик були у воді. Там, де у нас 
курник, води було по коліно. У се-
редині травня в городі води було по 
щиколотку. В одному хорошому роз-
саднику я замовила дуже багато ма-
лини, хотіла зробити промисловий 
малинник, відвела для нього 4 со-
тки. Це вже був третій рік, як я його 
посадила, пік віддачі ягоди, і ця ма-
лина вся пропала. Вона стояла два 
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місяці у воді й не вижила.
Ми це розповідаємо для того, щоб ви 

не повторили наших помилок і робили 
все правильно. Помилка полягала в тому, 
що ми не передбачили переливання води 
з озера. У нас є, куди зливати. Треба було 
просто продовжити русло, яке тут колись 
було, прокласти трубу, зробити канаву до 
лісу, де є велике озеро. Але ніхто не ду-
мав, що при наших засухах тут можли-
вий такий потоп.

Боротьба з пирієм
Марина.
З досвіду можу сказати, 

що 2 сотки городу на сім'ю 
з головою достатньо, якщо 
все робити правильно. 
Особливо коли вже є родю-
ча, «смачна» земелька і не-
має пирію. З пирієм тут бо-
ротися перекопуваням або 

з а  д о п о м о г о ю 
плоскоріза майже 
нереально. Лопату 
встромити в землю 
не можна було. 
Місцеві селяни 
підказали, що ро-
бити. У серпні або 
липні місяці, коли 
стоїть найбільша 
спека, заїжджає на 
ділянку трактор з 
великим плугом, 
вивертає земляні 
брили нагору, і 
вони сохнуть два-
три тижні. Потім 

приїжджає такий самий трактор з боро-
ною і весь пирій з корінням піднімає до-
вгими нитками наверх. Потім граблями 
все це коріння збирається. Після такої 
процедури я відразу ж посіяла жито. На-
ступного року ми посадили на цій ділян-
ці картоплю. Пирію більше не було. Зви-
чайно, дехто не погодиться із цим мето-
дом. Можна було б накрити чорною плів-
кою, щоб усе перегнило. Але я не при-
хильник такого способу, бо тоді загине 
разом з пирієм багато живності. Я вва-
жаю, що краще один раз за допомогою 
трактора запустити процес відновлення 

ґрунту.
Майже всі 

п о с а д к и  я 
мульчую соло-
мою, яка дуже 
швидко пере-
гниває і ство-
рює родючий 
шар. Хімію не 
використовую. 
Перші роки я 
активно корис-
тувалася ЕМ-
препаратами, 
вони дійсно 
дуже добре працюють. Але з часом я по-
бачила, що створився такий баланс, коли 
ґрунт став самовідновлюватися. Коли я 
розгрібаю солому, а там безліч черв'яків 
розповзається, і земля пухка, хороша. Ще 
роблю таке підживлення: у бочку кладу 
кропиву та відро курячого гною, заливаю 
водою, додаю іноді варення, щоб швидше 
перебродило. Виходить класне добриво.

Там, де ми планували посадити сад, 
була піщана дрібнодисперсна земля. І я 
зрозуміла: перед тим, як щось вирощува-
ти, мені треба виростити ґрунт. Я протя-
гом 4-х років 4 рази за сезон сіяла сидера-
ти. Вони підростали, я їх підкошувала та 
знову сіяла. І вже наступного року було 
видно, що з'являється органічний шар.

 Наш досвід вирощування картоплі 
(500 кг з сотки!)

Багато хто знає: щоб картопля не ви-
роджувалася, потрібна селекція, хоча б 
примітивна. Коли викопую картоплю, я 
її не скидаю в купу, а кожен кущик кла-
ду окремо. У такий спосіб наочно видно, 
які різні кущі в ряду. Є кущ, де багато 
великих картоплин, одна маленька; є 
якісь «кривульки», «косульки» різні; а є 
кущі, де картоплин багато, вони краси-
ві, великі й приблизно одного розміру. 
Ці кущі – носії сортових ознак. І я беру 
картоплю на саджання саме з цих ку-
щів. Таким чи-
ном, у мене кар-
топля не виро-
джується, а, на-
впаки, поліпшу-
ється.

Далі я скла-
даю цю посадко-
ву картоплю в 
ящики в один 
шар і ставлю від-
разу ж восени на 
озеленення. Кар-
топля стоїть на 
розсіяному світ-
лі до морозів, поки не стане чорно-зеле-
ною. Навіщо? У бульбах виробляється со-
ланін, який є сильним природним анти-
біотиком. Так бульба сама захищає себе 
від фітофтори та інших вірусних захво-
рювань. Зелена картопля добре зберіга-
ється, не гниє, її не їдять миші. Коли кар-

топля озеленилася 
і наступають замо-
розки, я ховаю її в 
льох. Потім якомо-
га раніше її ви-
ймаю.

Що значить яко-
мога раніше? Це до 
того, як пішли в 
ріст перші бруньки 
(довгі білі паро-
стки). Не можна 
допускати їхньої 
появи, тому що ці 
паростки найсиль-

ніші, вони мовби первістки у картоплі. 
Це бруньки, які дадуть максимальний 
урожай. Тому в жодному разі не можна, 
щоб у присутності тепла та відсутності 
світла вони пішли в ріст, бо вони 
обов'язково обламаються при саджанні, і 
ми можемо втратити до 50% врожаю. Час-
то люди виймають пророслу картоплю, 
обламують паростки та саджають вже ін-
валідів. Зрозуміло, що від них можна 
отримати.

У мене веранда з південного боку бу-
динку, і я виймаю картоплю в кінці люто-
го – на початку березня, ставлю її туди, 
де холодно. І це важливо зробити, щоб усі 
бруньки одночасно пішли в ріст. У них 
має бути достатня кількість світла, воло-
ги й тепла. До саджання паростки не 
збільшуються, а залишаються маленьки-
ми, щільними, як ґудзички, та не обламу-

ються. Така пророщена 
бульба дуже швидко йде 
в ріст у землі. Через 
тиждень картопля вже 
сходить, через два тиж-
ні вона виростає до 10 см 
і випереджає колорад-
ського жука. Жук випо-
взає з ґрунту, коли він 
прогріється приблизно 
до 22°С. У цей час у мене 

картопля майже вся вже цвіте, і тій кіль-
кості старих жуків її не з'їсти, вони мо-
жуть злегка пошкодити, але це не вплине 
на основний урожай. Коли народжується 
молодняк, картопля вже давно відцвіла. 
І якщо навіть не збирати жуків, все одно 
буде якийсь урожай. У мене картоплі со-
тка-півтори, і я легко збираю жуків вруч-
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ну або використовую Актофіт.
Коли приходить час садіння, ділянку, 

на якій рос-
л о  ж и т о , 
культивує-
мо і садимо 
картоплю 
під звичай-
ну лопату 
на глибину 
10-12 см. Я 
саджу по 
шнурочку 
дворядковим способом у шахово-
му порядку (між рядочками 40 
см). В ямку кидаю жменьку пере-
гною (компосту) і жменьку попе-
лу. Наступний подвійний ряд іде 
через 1 метр. Цей метр абсолютно необ-
хідний. Я вирощую сорт Слов'янка, він 
інтенсивно плодоносить, і йому потрібно 
багато поживних речовин і місця. Якщо 
посадити традиційно (нарізати борозни 
кожні 30 см), йому буде нікуди рости. 
Картопля так розростається, що, коли я 

збираю жуків, доводиться розсовувати зі-
мкнуті кущі в метрових міжряддях. Рос-

лини виростають до 1-1,5 метра за-
ввишки.

Коли зійшла картопля (10 см), я 
проходжусь по міжряддю культивато-

ром, підрізаю 
бур'яни і  цю 
землю нагор-
таю на карто-
плю. У нас пі-
щаний ґрунт, 
тому я накри-
ваю «з голо-
в о ю » .  Я к щ о 
ґрунт важкий, 
треба залиша-
ти точку росту. 

Потім вона далі росте. Через якийсь час, 
якщо є сили і можливість, ще раз прохо-
димось по міжряддю культиватором і 
знову загрібаємо землю на картоплю. Ряд 
стає як два великих вали. Завдяки цьому 
утворюються додаткові корені і додаєть-
ся 15-20% врожаю.

Після того як я все засипала, накри-
ваю вали соломою. Роблю я це з трьох 
причин. По-перше, більше я картоплю не 
полю, бо немає бур'янів. По-друге, навіть 
у найсильнішу спеку під соломою волого 
(на піску це важливо). І по-третє, зберіга-
ється сприятливий температурний ре-
жим – картопля перестає рости, коли тем-
пература ґрунту перевищує 26°С. Неодно-
разово спостерігала: кінець липня – у се-
лян вже картопля висохла, вони на по-
чатку серпня її викопують. У мене в кінці 
жовтня ще зелена стоїть, а це плюс 2,5 
місяці зростання. Звичайно, коли вико-
пується – з куща виходить відро або пів-
відра картоплі.

Далі буде...

Статтю підготувала  Ольга Купрашвілі
редактор газети «до Землі з любовью!»

за відео-матеріалами екскурсії в помістя 
«Роднікі» (поселення «Долина Джерел»)

23-24 листопада 2013 року Семінар «Досвід життя в Родово-
му помісті» (поселення «Долина Джерел», Київська обл.)

Академія Родових Помість запрошує вас на 
дводенний семінар-екскурсію з облаштування 
Родового помістя. Семінар має на меті допо-
могти тим, хто серйозно замислився або го-
тується змінити звичний міський спосіб жит-
тя на життя у своєму Родовому помісті.

Ви зможете отримати базові знання щодо 
ключових аспектів створення Родового поміс-
тя та поселення, які є особистим прожитим 
досвідом ведучих цього семінару.

Ви зможете скласти покрокову інструкцію 
зі створення свого Родового помістя, а отри-
мані знання допоможуть уникнути в майбут-
ньому грубих помилок при проектуванні ділян-
ки, зведенні будинку, облаштуванні водойми 
та закладенні саду й, відповідно, заощадять 
вам гроші та час.

На семінарі ви дізнаєтесь:
1. Про створення поселення Родових по-

мість. Етапи створення поселення. Розвиток 
товариства. Досвід взаємодії, економіка, спіль-
ні проекти.

2. Планування ділянки. Зонування ділянки в 
залежності від потреб сім'ї (житлова зона, ди-
тяча, робоча зона, зона відпочинку, озеро, 
інші).

3. Створення стійкої екосистеми ділянки. 
Рослини-піонери. Жива огорожа. Черговість по-
садок. Технології вирощування рослин в екстре-
мальних умовах.

4. Озеро на ділянці. Планування водойми. 
Вибір місця під водойму. Необхідна техніка, по-
слідовність виконання робіт. Терасування бе-
регів водойми та закладання кратерного саду 
за системою Зеппа Хольцера.

5. Зведення будинку з солом'яних тюків. 

Досвід технологій: саман, каркасний будинок, 
зруб, гібридний будинок. Вода, каналізація, 
електрика. Печі, вентиляція. Скільки коштує 
будинок побудувати? На чому можна заощади-
ти та на чому економити не можна. Концепція 
будинку, який росте. Альтернативні джерела 
енергії.

6. Город і сад. З чого почати. Закладення го-
роду крок за кроком. Хитрощі поливу. Як вирос-
тити ґрунт. Друзі та вороги городника. За-
хист без хімії. Сумісність рослин, сівозміна, си-
дерація. Сад. Саджання з нуля. Сезонні роботи 
в саду. Наші улюблені ягоди.

Ведучі семінару.
Валерій Гоменюк, керів-

ник будівельної бригади, фа-
хівець зі спорудження будин-
ків «з соломи», автор ефек-
тивного каркаса та фунда-
менту, засновник проекту 
«Толока-Інфо» (http://toloka.

info). Досвід проведення семінарів, консульту-
вання з екобудівництва.

Марина Білик, психолог. 
Понад 7 років займається 
облаштуванням ділянки, за-
хоплюється ландшафтним 
дизайном, органічним зем-
леробством: садом, горо-
дом, ягідниками. Роки експе-

риментів та досвід застосування на своїй ді-
лянці ідей Хольцера, Бублика, Курдюмова та 
інших.

Відгуки учасників.
«Валера — майстер. Будиночок виглядає 

чудово. Затишний всередині, красивий ззовні, 

є альтанка, дитячий майданчик як авторський 
проект Валери. Також дуже вразили фото го-
лої ділянки, на якій уже активно зароджується 
рай. Коли бачиш такий результат натхнення 
та праці, відразу хочеться взяти землю, якщо 
її ще немає, та активніше створювати поміс-
тя, якщо земля вже є.» Іван Талалаєв, м. Лу-
ганськ

«...такої інформації, яку ви можете отри-
мати в помісті Валери та Марини про їх осо-
бистий досвід, Ви не отримаєте від жодного 
сучасного дипломованого фахівця. Нюанси, на 
які ми часто не звертаємо уваги, в цьому ви-
падку на вагу золота.» Ліліана Попова, м. Дні-
пропетровськ

«Відчуття простору любові по відношенню 
один до одного і до всього живого, яке їм вдало-
ся створити, помітно скрізь... Це те місце, 
звідки не хочеться йти... Ще у них дуже пізна-
вально, так що приготуйте ручки та блокно-
ти, буде що записати!». Дмитро Лепорський, 
м. Харків

«Головне враження — що це взагалі можли-
во, і ці можливості є де побачити на власні очі. 
І можна не їхати в Альпи до Зепа Хольцера. Ось 
воно, поруч — поселення «Долина Джерел» в 40 
км від Києва.» Володимир Сесін, м. Канів

Вартість участі — 800 грн. (при оплаті до 
18 листопада). Вартість включає дорогу з Ки-
єва до поселення, обіди та перерви на чай із 
трав з натуральними та корисними солодо-
щами. Проживання оплачується окремо, — або 
в Києві, або в поселенні — близько 200 грн. з 
сім'ї.

Кількість місць обмежена. Подробиці семі-
нару та реєстрація для участі — за тел. (066) 
403-1396 або на сайті www.cluboz.net
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У плодовій кісточці закладена вічність
Цього літа був перший чудовий уро-

жай персиків у моєму саду. На двох де-
ревах були темно-червоні солодкі пло-
ди середнього розміру, з них я зібрала 
п'ять відер персиків. А на третьому де-
реві персики були понад усі похвали: 
великі, жовті з червоними бочками, 
тверді на дотик, соковиті та солодкі. 
Цілими у банку вони не входили, і я 
спробувала їх заморозити і посушити 
– вийшло чудово. На дереві було трохи 
більше трьох відер плодів.

Близько десяти років я займаюся ви-
рощуванням персиків. Куплені на рин-
ку дерева майже всі пропадали. Одно-
го разу, років сім тому, один персик 
дав великі плоди, а наступного року 
висох. Я тоді не знала, чому в мене не 
приживаються персики, хоча й інші 
дерева, куплені на базарі, переважно 
гинули. Я розуміла, що робила щось 
неправильно. Але що? І я звернулася 
до літератури з садівництва. Стала ви-
писувати різні журнали, в яких люди 
ділилися своїм досвідом роботи в саду 
та на городі. Але найкращі джерела 
пізнання природи для мене були знай-
дені після вступу до Клубу Органічно-
го Землеробства в 2008 році. Книги М. 
Курдюмова, Б. Бублика, В. Ляшенко та 
інших авторів не тільки давали мені 
знання і розуміння живої природи, а й 
п о д а р у в а -
ли сильне 
натхнення 
та порив 
до творчо-
сті.

99% де-
рев, ку-
п л е н и х 
на ринку, 
п р о п а д а -
ють. Чому? 
Тепер я 
знаю, що 
на коренях 
дерев най-
в а ж л и в і -
шу роль у 
п р и ж и в -
люваності 
грають то-
ненькі, як 
волос, корінці. Тільки через них дере-
ва отримують живлення з землі. Якщо 
викопати обережно дерево і відразу ж 
опустити його у воду, а незабаром по-
садити, то такий саджанець сто від-
сотків приживеться і буде радувати 
свого господаря. А що відбувається на 
ринку? Саджанці в розсадниках вико-
пують восени, їх скуповують торговці і 
розвозять по різних ринках. Мало того, 
що ці торговці не знають, що вони про-
дають, але найстрашніше – їхнє недба-

ле ставлення до коріння. Якщо корін-
ня відкрите і возиться по ринках всю 
осінь, то тоненькі корінці відмирають, 
а потім те, що не продало-
ся, йде в прикопку і навес-
ні знову в продаж – пра-
ктично загиблі саджанці. 
Так, ці саджанці можуть 
ще випустити листочки і 
навіть зацвісти, прожити 
сезон за рахунок харчу-
вання, яке залишилося в 
стовбурі, а потім пропада-
ють.

Дуже мало зустрічаєть-
ся статей про вирощуван-
ня дерев з кісточки. Років 
шість тому я прочитала 
замітку про те, що хтось 
виростив з кісточки сливу, 
і вона дала чудові плоди. 
Мене це зацікавило, і, зібравши багато 
кісточок з персиків та абрикосів, я по-
садила їх у вересні, прикрила мульчею 
і рясно полила. Саджала через кожні 5 
см, на глибину 5 см. Ранньою весною 
згребла мульчу. Я тоді не знала, як 
правильно садити, але, напевно, з та-
кою любов'ю я зробила це, що у травні 
побачила маленькі паростки: зійшли 
майже всі. Я щодня до них приходи-
ла, розмовляла з ними і дуже раділа. 

За літо мої 
с а д ж а н ц і 
виросли від 
70 см до 1,5 
метра. Восе-
ни я переса-
дила п'ять 
саджанців, а 
інші розда-
ла друзям і 
продала на 
ринку. До 
цього часу 
я вже знала, 
що персик 
не можна пе-
ресаджува-
ти з листям, 
о с к і л ь к и 
воно дуже 
тягне на 
себе жив-

лення, і при пересаджуванні треба 
приділити більше уваги корінню. Тому 
все листя я обриваю і пересаджую без 
добрива, щоб не обпекти корінці. Тіль-
ки наступного року я їх підживлюю і 
роблю обрізування. Коли на саджанці 
знизу виросло багато гілочок, я зали-
шаю три або чотири найпотужніших, 
а решту вирізаю. Але найголовніше, 
видаляю центральний стовбур якомо-
га нижче. Обрізування персика повин-
не проводитися влітку на ущерблено-

му місяці, тоді ранки швидко гояться. 
І ось мої персики на п'ятий рік дали 
прекрасний урожай. Існує думка, що з 

кісточки не 
в д а ю т ь с я 
великі й со-
лодкі пло-
ди. Але на 
своєму до-
свіді заяв-
ляю, що це 
неправда.

А н а с т а -
сія в книзі 
В. Мегре 
розповідає, 
що таке на-
с і н н я ч к о . 
У кожній 
кісточці, в 
кожній насі-

нині закладена програма продовження 
роду. Адже Творцем спочатку було за-
кладено, щоб усе виростало з насіння, 
а прищеплювання – це вже творчість 
рук людських. У кожній насінині за-
кладена вічність. Останні роки я сад-
жу кісточки різних дерев. Три роки 
тому я посадила в горщик з квітами 
кісточку хурми. Вона зійшла і виросла 
за зиму на 15 см. Навесні я пересадила 
її в квітник з південного боку, під сті-
ною будинку, а через деякий час вона 
висохла, і я забула про неї. А наступної 
весни, роблячи в цьому місці пропол-
ку, я виявила паросток з кругленькими 
листочками. Спочатку я не зрозуміла, 
що це, але вирішила залишити. За літо 
рослина виросла до 20 см, і – о диво! – 
це ж моя хурма. Цього року з'явилися 
ще дві гілочки, й до осені вона зросла 
до 50 см. Дуже радісно спостерігати, 
милуватися і розмовляти з тим, що ти 
сам виростив, – дивовижне почуття!

«Кожне висаджуване вами насін-
нячко містить у собі величезний об-
сяг всесвітньої інформації. Цей обсяг 
непорівнюваний за величиною й  точ-
ністю з жодним рукотворним. За до-
помогою цієї інформації насіннячко 
знає точний, до мілісекунди, час, коли 
йому треба оживати, проростати, які 
соки брати з землі, як користуватися 
випромінюванням космічних тіл: Сон-
ця, Місяця, зірок; у що виростати, які 
плоди приносити.» (В. Мегре «Анаста-
сия».)

Людині потрібно лише посади-
ти в землю насіння та обов'язково з 
ЛЮБОВ'Ю!!!

Марія Гейко
організатор Клубу ОЗ, смт. Чоповичі

Житомирська обл.



10    до Землі з любов'ю!  листопад 2013

п р и р Од н Е  З Е м л Е р О б с т в О

ГоРод, Що пРоБУдЖУЄ РадІстЬ!

Це сталося десь близько 5 років 
тому. Я, абсолютно міська мешкан-
ка та за освітою людина, дуже далека 
від сільського господарства (лікар-
біохімік), раптом з головою занури-
лася в це саме сільське господарство 
на батьківській присадибній ділян-
ці, до якої ще й добиратися далеко! А 
відбулося це після прочитання книг 
Володимира Мегре з серії «Звенящие 
кедры России» і знайомства з Клубом 
Органічного Землеробства в м. Донець-
ку. Щось перевернулося в моїй голові і, 
напевно, стало на місце, тому що відто-
ді для мене від-
крився диво-
вижний світ 
цікавої, захо-
плюючої ТВОР-
ЧОСТІ на Землі, 
що приносить 
радість.

В и я в л я є т ь -
ся, скільки НЕ-
П О Т Р І Б Н О Г О 
ми робили на 
городі! Ці по-
стійні переко-
пування, оран-
ки, прополки, 
п і д г о р т а н н я , 
поливи, бороть-
ба зі шкідника-
ми, хворобами, 
бур'янами – за всім цим нам було 
зовсім ніколи озирнутися навко-
ло, задуматися, помріяти, при-
слухатися до своїх думок, почут-
тів та бажань... Зараз на нашій 
ділянці всі ці зайві роботи зали-
шилися в минулому! Від цього і 
ми, і наш город стали тільки кра-
щими, тільки здоровішими, тіль-
ки прекраснішими!

Це так красиво і так зручно, коли 

ділянка розбита на ста-
ціонарні грядки та стеж-
ки. Коли стежки вкриті 
шовковистою травичкою, 
і після дощу на них зовсім 
немає бруду, і влітку мож-
на просто ходити по них 
босоніж (а Вам – можна?). 
Коли лопата відправле-
на «у відставку», а на по-
саду кращого і головного 
помічника прийнятий ба-
гатофункціональний тру-
дівник-плоскоріз (дуже 
л ю б л ю 
«плоскорі-
з и т и » ! ) . 
Коли для 
в и т і с н е н -
ня ШКІД-
Л И В И Х 

бур'янів спеціально 
сієш свої, але КОРИС-
НІ – гірчицю, редьку 
масляну, вику, ріпак, 
гречку, фацелію, овес, 
ячмінь, жито, житни-
цю... Заходиш на такий 
город – і дух захоплює 
від краси та ЖИТТЯ, 
яке на ньому так і ви-
рує!

Стільки старих жителів і нових го-
стей відразу стають найкращими дру-

зями – дощові 
черв'ячки, со-
нечка, жуже-
лиці, бджоли, 
джмелі, оси, 
з л а т о г л а з к и , 
мухи (а Ви, на-
певно, і не знає-
те, що є КО-
РИСНІ мухи?), 
кліщі, клопи 
(так-так, і се-
ред них – теж!) 
і багато інших. 

У мене, на-
п р и к л а д , 
з нових 
м е ш к а н -
ців – ве-
л и ч е з н і 
к р а с е н і -
павуки та 
н е п е р е -
в е р ш е н і 
м а й с т р и 
«зеленого» 
маскуван-
ня – чіпкі 
богомоли. 

А якщо Вам і цього мало – будь ласка, 
можна (і навіть дуже потрібно!) випу-
стити на свою ділянку крихітну мушку 

ТРИХОГРАМУ. Вона така манюня, але 
для понад 60 видів городніх та садових 
шкідників – просто БОМБА! Усім цим 
помічникам на нашій ділянці завжди 
є, що поїсти, де сховатися від ворогів 
і негоди, де розмістити своє численне 
і вельми ненажерливе потомство (а на 
голому, без жодної травинки, городі 
вони можуть вижити?)... Усім нашим 
корисним комахам не доводиться бо-
ятися, що на голову їм виллють відро 
якоїсь новомодної супертотальної от-
рути чи посиплють їх зверху кілогра-
мами вбивчої хімії – немає ні грама, 

ні краплі 
ні того, ні 
іншого... 

А ось 
ще один 
к л а с н и й 
п р и й о м 
– муль-
ч у в а н н я ! 
Т і л ь к и 
він один 
з д а т н и й 
на весь 
г о р о д -
ній сезон 
п о з б а в и -
ти від не-

скінченних підпушувань, непотрібних 
прополювань, частих поливів і нерів-
ної боротьби з бур'янами.

Ось тільки так можна, нарешті, 
розігнути спину (в усіх значеннях!) та 
УСВІДОМИТИ, що Земля дана людині 
зовсім не для виснажливої каторж-
ної праці, а для радісної партнерської 
ТВОРЧОСТІ.

А зараз я розповім Вам про наше ГО-
ЛОВНЕ відкриття! Виявляється, город 
найкрасивіший – ВОСЕНИ! Він, зви-
чайно, радує нас і навесні, коли трепет-
но висаджується своя, викохана розса-
да, і насіння та зерна квапляться лягти 
в Землю, яка чекає на них. Він радує 
нас і влітку, коли все колоситься, на-
ливається, спіє і проситься 
до рота. Але ВОСЕНИ…

Подивіться на числен-
ні ділянки – врожай зібра-
ний, рослинні залишки 
викинуті або, ще гірше, 
спалені, все перекопано-
переорано... Ні смітинки! 
Чисто! І – МЕРТВО! БЕЗ-
ЖИТТЕ-ВО! Вам – радісно? 
Мені – ні... Але НАШ город 
ВОСЕНИ – це захоплення, 
це пісня! Він весь ще та-
кий ЖИВИЙ серед сусід-
ніх чорних прямокутників: 
жовтеньким цвіте гірчиця, бузковим 
– редька та красуня-фацелія (моя улю-
блениця!), смарагдом грають на сонці 

Підв'язування високорослих томатів за 
методом Л. Котвицького

Улюблена фотографія 
(жовтень 2012 р.)

Жовтень 2012 г.
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грядки з ячменем і вівсом, дозрівають 
пізньостиглі помідори, ще цвітуть пер-
ці й синенькі... Ну то й що, що не встиг-
нуть вирости, – зате яка КРАСА! Ось 
так і виходить, що, для того щоб жити 
та радіти, потрібні тільки дві речі: по-
перше – жити, а по-друге - радіти... Чи 
замислювалися Ви над цим коли-не-
будь?..

Звичайно, на такому красивому го-
роді хочеться й овочі вирощувати кра-
сиві! І – різні! Я закликаю Вас до різно-
манітності! Годі з року в рік вирощувати 
один сорт огірків, 2-3 сорти помідорів, 

перців, 
а про 
синень-
кі бо-
я т и с я 
н а в і т ь 
і ду-
м а т и ! 
Так же 
Н У Д -

НО! Я от 
почала з 
того, що 
сама стала 
вирощува-
ти СВОЮ 
розсаду (я 
називаю їх 
« р о с т ю ш -
ками») – 
тобто саме 
ті сорти, 
які для 
мене цікаві 
та смачні, 
а не ті, що пропонує ринок. Їх поки що 
не дуже багато – близько 30-40 сортів 
томатів, 8-10 сортів перців, 6-8 сортів 
баклажанів. З томатів в улюбленцях 
у мене – високорослики, вони просто 
зачаровують мене, коли я ходжу се-
ред них, як ліліпут серед гулліверів. 

Я вже багато чому навчи-
лася, возячися з ними: ро-
стити з насінини, саджати, 
підв'язувати, пасинкувати, 
формувати у 2 стебла (от 
би мені хто сказав таке 5 
років тому!), рятувати від 
спеки та ін. Зате вони по-
тім і красуються на гряд-
ках найдовше – червоні, 
рожеві, малинові, жовті, 
помаранчеві, зелені (саме – 
зеленоплідні!), багатобарв-
ні, у смужку і в цяточку, з 
маленьким носиком і з ве-

ликим, серцеподібні та грушоподібні, 
сливки, бурульки та кульки, гладкі 
та ребристі, маленькі, великі й ДУЖЕ 

великі... І в кожного помідорчи-
ка свій аромат, свій унікальний 
смак – це розумієш, тільки коли 
пробуєш одночасно кілька сортів 
та відразу порівнюєш. А салат із 
них – просто смакота! Хоча часто 
й рука з ножем не піднімається 
– тоді я просто пригощаю друзів 
та знайомих, щоб і вони пораділи 
такій красі! Є сорти, які вже серй-
озно оселилися на нашому го-
роді («Чудо Землі», «Грейпфрут», 
«Монастирська трапеза», «Серце 
Придністров'я», «Медовий спас», 
«Ізумрудноє яблоко», «Французь-
кий гроздєвой», «Аме-
риканський ребристий», 
«Анна Герман», «Золота 
канарейка», «Де-Барао» 
та багато інших). Є й такі, 
яким не дуже сподобався 
наш жаркий донбаський 
клімат або вони з якоїсь 
іншої причини не показа-

ли себе 
у всій 
красі – 
що ж, 
будемо 
ш у к а -
ти! 

В и -
являється, і си-
ненькі вже давно 
не тільки синенькі 
– але й біленькі, й 
червоненькі, і буз-
кові, й зелененькі, 
і в смужку... Така ж 
історія і з перцями – 
море різноманітних 
забарвлень, форм, 
розмірів, смаків та 
ароматів (навіть 

шоколадний!)... Вибирайте, пробуйте, 
експериментуйте – це ЦІКАВО, й нудь-
гувати Вам точно не доведеться! І ві-
дразу ж відчуєте різницю: на ринку Ви 
купували тільки щось із того, що Вам 
пропонували, і це могли бути просто 
«ходові» сорти. А самі Ви тепер будете 
вирощувати те, що Вам до ДУШІ і до 
СЕРЦЯ... Ви будете знати свої ростюш-
ки «в обличчя», вітатися та розмовля-
ти з ними, милуватися, які вони міц-
ненькі й здоровенькі, – словом, будете 
отримувати невимовну РАДІСТЬ! А 
для чого Вам ще город?! Що? Ви каже-
те – для врожаю? Так і він не змусить 
на себе чекати! До того ж – якісний, 
екологічно чистий, по-справжньому 
смачний, насичений вітамінами (а не 
«хімією»!), який додасть Вам енергії 
та сил. І головне – ЩАСТЯ! Адже вам 
не завадило б трохи більше радості та 
щастя в житті? Так вони у Вас будуть!

Ось дивлюся я на нашу ділянку – і 
так вона мені ПОДОБАЄТЬСЯ! Тим, 
що не копається ось уже 4 роки! Що 

така смуга-
с т е н ь -
ка – вся 
із рівних 
грядочок і 
п р о с т о р и х 
стежок! Що 
не знає, що 
таке пести-
циди, гер-
біциди, ін-
сектициди 
та хімічні 
д о б р и в а ! 

Що вона вся гуде, дзижчить, риється 
і копошиться! Що вдень і вночі неви-
димі й нечутні помічнички допома-
гають, а захиснички – захищають! Що 
пахне так незвичайно – і квітами, й зе-
ленню ароматною, і травами корисни-
ми! І нарешті, що не гаруємо ми на ній, 
як каторжні! А навпаки, працюємо собі 
в задоволення, відпочиваємо душею та 
наповнюємося позитивними емоціями! 
І будуємо плани – адже ще стільки хо-
четься зробити, стільки спробувати, 
стількому навчитися!..

Тетяна Шевченко
організатор Клубу ОЗ, м. Авдіївка

Донецька область

Гірчиця підсіяна на грядки з 
високорослими помідорами, 
вересень 2012 р.

Грядки, засіяні вівсом після збирання кар-
топлі (жовтень 2012 р.)

Квітневі грядки 2013 року, на яких 
восени ріс ячмінь



12    до Землі з любов'ю!  листопад 2013

п р и р Од н Е  З Е м л Е р О б с т в О

Про важливу роль грибів у землеробстві

Ми звикли, що нас оточує в 
живій природі рослинний і тва-
ринний світ. Але далеко не всі 
знають про виняткову важли-
вість окремої складової біосфе-
ри в нашому житті – грибів.

Багато хто, особливо члени Клубу Орга-
нічного Землеробства, знають, що на осно-
ві грибів розроблена та успішно застосову-
ється ціла низка препаратів фунгіцидної 
(проти хвороб рослин) та інсектицидної 
(проти шкідників рослин) дії. Про ці пре-
парати написано у відповідних розділах 
книги «Біологічні засоби Клубу Органіч-
ного Землеробства» видавництва «До Зем-
лі з любов'ю».

У природі існують також корисні симбі-
отичні гриби, які живуть у ґрунті. Багато 
землеробів помітило, що додавання в горо-
дній ґрунт земельки з лісу або лісосмуги 
помітно оживляє його, що позитивно по-
значається на інтенсивності росту куль-
турних рослин, якості й кількості врожаю. 
Багато в чому це результат дії мікоризи.

Явище мікоризи (грибокореня) існує від 
самого початку появи рослин на Землі. Мі-
кориза – це симбіоз 
специфічного ґрунто-
вого гриба з дрібним 
корінням більшості 
однорічних, багаторіч-
них рослин, лісових, 
фруктових дерев і ку-
щів. Гриб-симбіонт є 
продовженням корене-
вої системи рослини, 
транспортує воду і по-
живні елементи до ко-
реня.

Практика показує, що за відсутності 
мікоризи нові насадження деревних 
рослин приживаються і ростуть наба-
гато гірше.

У нових штучних насадженнях (сади, 
парки, лісонасадження) мікоризоутворю-
ючі гриби майже відсутні. Але оскільки 
для рослин вони просто необхідні – слід їх 
заселити туди.

Що дає мікориза рослинам? 
• Збільшує в 1000 разів поглинаючу по-

верхню коріння.
• Покращує толерантність до стресу, 

пов'язаного з нестачею вологи, появою кри-
тичних температур, з неправильним кис-
лотно-лужним рівнем ґрунту. 

•  Прискорює ріст.
• Захищає корінь від захворювань. По-

кращує форму рослин, листя, квітів, пло-
дів.

• Краще зрозуміти роль мікоризи в жит-
ті рослин допоможе 
Олександр Кузнєцов – ве-
ликий авторитет у цій га-
лузі знань (цитуємо ско-
рочено):

«...Мікоризоутворюю-
чі гриби виконують для 
рослин роль «супермар-
кета».

Вони величезні за роз-
міром: їхні гіфи (грибниця) поширюються 
на сотні метрів навколо, а маса досягає ча-
сом декількох тонн.

У них дуже потужний ферментатив-
ний апарат, здатний виробляти найріз-
номанітніші специфічні ферменти, які 
можуть «перетравлювати» (розщеплю-
вати) різні поживні речовини в ґрунті.

Гумус – це величезна «комора», або 
«склад», де є всі поживні речовини для 
рослин. Але рослинам доступний 
лише так званий «рухомий гумус» – 
легкорозчинний, який дуже швидко 
витрачається або руйнується. Після 
швидкого виснаження рухомої частини гу-
мусу рослини починають відчувати «го-
лод» у своєму мінеральному кореневому 
живленні. Запасів гумусу в ґрунті багато, 
але рослини не можуть його «добути» – у 
них немає ферментів, здатних «перетрави-
ти» складні біохімічні сполуки. Іншими 

словами, «на дверях складу ви-
сить замок, а ключика (фер-
ментів) немає». Деякі «турбо-
тливі» господарі в такій ситу-
ації отруюють рослини «до-
бривами». Сиплють щось із 
мішка (що сиплють – самі не 
знають) з цілковитою впевне-
ністю, що «удобрюють». Ситу-
ація для рослин дещо полег-
шується, коли їх поливають 
ґрунтовою витяжкою або на-
стоєм коров'яку – хоч «сухарі», 

але все ж таки «їжа».
Якоюсь мірою допомогти рослинам мо-

жуть ризосферні мікроби (ризобії або інші 
азотфіксатори). Але їхні можливості обме-
жені, адже вони можуть запропонувати 
рослинам тільки азот, а фосфор і калій, як 
і раніш, будуть недоступні – їх нікому до-
бувати («одні двері складу відкрили, а від 
інших ключі загубили»). Що ж залишаєть-
ся – і правда, йти в магазин за добривами 
(що більшість і робить, бо не бачить іншо-
го шляху)?

У мене таке враження, що тут нам спе-

ціально «поставили капкан» і переконали, 
що, дійсно, немає іншого виходу. Одне пи-
тання залишається невирішеним: кому ви-
гідно розставляти капкани? Хто зацікавле-
ний у приховуванні правди? Особисто я не 
знаходжу відповіді на ці питання, але си-
туація очевидна. Не потрібні рослинам хі-
мічні мінеральні фосфорні та калійні до-
брива, забудьте про їх існування. Запаси 
фосфору і калію в ґрунті просто необмеже-
ні, вони невичерпні – їх там стільки, що ми 
навіть не здатні собі це уявити.

...Мікориза не тільки забезпечує росли-
ни всім необхідним, а й нормалізує (або до-
зує) надходження поживних речовин у ко-
реневому живленні рослин – причому за 
найдосконалішою Природною технологі-
єю, суворо збалансованою за всіма компо-
нентами («всього багато, але нічого зайво-
го»). Це не просто «склад» – це сувора впо-
рядкованість у всьому від самого початку 

й до кінця процесу забез-
печення».

Для внесення міко-
ризних грибів під дерева 
необхідно просвердлити 
отвори (діаметр 5-10 см, 
глибина 30-50 см) у вер-
ш и н а х  у я в н о ї 
п'ятикутної зірки на від-
стані 1-1,5 м від стовбура 
дерева, засипати по 100-

200 мл грануляту (Мікоплант) у кожен 
отвір, зверху насипати ґрунт і полити во-
дою. Перші результати з'являються за 8 
тижнів. При висаджуванні навесні розсади 
прямо в лунку вносять 1 ч. ложку грануля-
ту на рослину. При висіванні насіння змі-
шують його 1:1. Для плодово-ягідних, деко-
ративних кущів – по 1-2 ст. ложки. Під де-
рева і кущі мікоризні гриби можна вноси-
ти восени і навесні. Температурний режим 
для активності симбіозу не має значення 
– гриб засинає з настанням холодів разом 
з рослиною-господарем і прокидається на-
весні разом з нею.

Мікоризні гриби Мікоплант, а також 
спори їстівних грибів запитуйте в Клубі 
Органічного Землеробства у Вашому регі-
оні.

Микола Гаврилович Трофименко
член Клубу ОЗ, м. Київ
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Здрастуйте, дорогі читачі! Наша дружна сім'я – п'ятеро діток і 
нас двоє, шостий рік живемо в селі. Ведемо активний і здоровий спо-
сіб життя. Хочемо запропонувати вам нашу продукцію.

Живучи в селі, дізналися та побачили, як вирощуються зернові 
культури на традиційних полях, і стали шу-
кати альтернативу. На сьогодні співпрацю-
ємо з господарствами і фермерами, які виро-
щують зернові без мінеральних добрив та 
синтетичної хімії. Тепер ми 
пропонуємо членам Клубу 
ОЗ органічну пшеницю, 
жито, житницю, нут, 
маш, сою, сочевицю, куку- рудзу, гречку 
та ін. культури. Самі виго- товляємо ціль-
нозернове борошно і крупи. Смак хліба з 
такого борошна неповтор- ний.

Завели пасіку, вже чотири роки займаємося бджільництвом. Про-
понуємо мед у сотах (різнотрав'я).

За допомогою олійниці виробляємо лляну та кунжутну олію. Їх 
можна додавати в салати та інші страви, пити в профілактичних 

цілях. Кунжутна олія – прекрасний засіб для 
масажів і масок для зміцнення волосся. Вжи-
вання лляної олії  – чудовий профілактичний 
засіб проти діабету, атеросклерозу, хвороб 

серця і багатьох інших за-
хворювань. Має гіркувато-
специфічний смак. Важливо 
вживати лляну олію у сві-

жому вигляді (терміни зберігання до 2-х 
місяців), оскіль- ки вона швидко окислюєть-
ся, починає гір- кнути і втрачає свої корис-
ні властивості. Часто в аптеках і магази-
нах продають вже гірку олію, бо зазначається термін зберігання 6 
міс. або 12 міс. При замовленні олії ми даємо в подарунок макуху на-
сіння (льону або кунжуту), з якого зроблено олію.

З цієї макухи можна готувати корисні солодощі. Дуже смачні цу-
керки і торти з лляної та кунжутної макухи наші діти самі з радістю 
роблять, їдять і пригощають. Ми вважаємо, що смачне має бути 
корисним. Пригостіться і ви.

Рецепт цукерок
Перекручуємо на м'ясорубці фініки, попередньо замочивши і вида-

ливши кісточки. Додаємо подрібнені горіхи. 
Потроху додаючи макуху льону або кунжуту, 
замішуємо масу за консистенцією, як плас-
тилін. Потім робимо кульки або ковбаски (це 
захоплююче заняття для ді-
тей) і обкачуємо в керобі (ко-
рисний замінник какао) або 
кокосовій стружці. Останній 
штрих – викладаємо цукероч- ки на тарілку 
або в коробочку.

Варіантів таких солодо- щів може бути 
багато. Фініки можна заміни- ти медом, ро-
дзинками, макуху льону та кунжуту – гречаним або нутовим борош-
ном, гречкою, подрібненою у кавомолці, замість горіхів додати по-
передньо замочений мак. Фантазуйте, але головне, щоб солодощі не 
втрачали корисності.

З питань придбання запропонованої продукції телефонуйте: (067) 
235-36-20.

Удачі вам, здоров'я і всього найкращого!

Євген та Олена Красовські
с. Городниця

організатори Клубу ОЗ, м. Умань

Доброго здоров'я, дорогі друзі! 
Пропонуємо вам від Клубу ОЗ у 
смт. Попільні картоплю, вироще-
ну нашим консультантом Юрієм 
Чорним у селі Макарівці Жито-
мирської обл. на чорноземі без 
хімії, із застосуванням біопрепа-
ратів. Сорти: Слов'янка, Повінь, Біла роса, Явір. Вар-
тість – 7 грн. за 1 кг. У наявності залишилося 500 кг. 
Відправимо «Новою Поштою», або можна забрати 
самовивозом.

Тел.: (098) 242-06-24 (Юрій).

Є хороша пропозиція для добропорядних людей, які 
хотіли б жити на природі та займатися землероб-
ством, але не мають такої можливості. Консуль-
тант нашого клубу Валентина Михайлівна шукає 
порядних людей, сім'ю, яку готова безкорисно посели-
ти на кілька років у будинку своєї старенької мами. На 
цей момент мама живе з нею в іншому селищі. У селі 
не прийнято, щоб земля і будинок пустували, та й 
їздити обробляти ще один город немає можливості. 
Єдина вимога Валентини Михайлівни до мешканців, 
щоб вони обробляли землю та дбайливо ставилися до 
будинку та майна, яке там знаходиться. Будинок 
розташований у с. Паволоч Житомирської обл., є 50 
соток землі, гараж, льох, госп. споруди. Поряд річка 
Роставиця, багато озер, ліс, мальовничий вигляд. Тел.: 
(067) 959-52-12 та (063) 933-97-38 (Валентина Михай-
лівна).

Також пропонуємо домашнє, 
здорове насіння від Баби Люби, 
про яке я писав у серпневому 
номері газети. Ось їх перелік.

Огірки: Ніжинський, Конку-
рент. Помідори: Балконне диво, 
Кобзар (сливки для консервації), 
Лимонні великі та маленькі й 
суміш. Капуста: Харківська (пізня), Золотий гектар 
(рання), Білосніжка (середньо-пізня). Цибуля: Халце-
дон, Порей. Морква: Шантане. Буряк: Бордо. Салат: 
Одеський кучерявий. Петрушка листова. Кріп. Фен-
хель багаторічний. Диня рання. Гарбуз: Груша (солод-
кий). Щавель. Часник-сіянець.

Боби: Американські (коричневі). Квіти: календула, 
ехінацея, троянда китайська, чорнобривці.

Насіння перевірене цього року мною та багатьма 
членами Клубу – всі дуже задоволені. Рослини здорові, 
стійкі до посухи та хвороб. Відправляємо «Новою 
Поштою», ціну уточнюйте за телефонами, вказани-
ми нижче. Всього найкращого!

З любов'ю,
Сєрєбряний Олександр

організатор Клубу ОЗ, смт. Попільня 
тел. (096) 299-29-17, 

e-mail: alex.silver.cluboz@gmail.com
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Наскільки приємною та эффективною 
буде процедура миття здебільшого зале-
жить від мочалки.

Зараз мочалки в основному виробля-
ють із синтетичних полімерних матері-
алів (нейлон, віскоза, поліестер, поро-
лон).

Хоча продаються і натуральні «осо-
бливі екологічні мочалки-скраби» з мек-
сиканського кактуса, волокон кокосово-
го дерева, морської губки, рамі, сизалю, 
лика... Але навіщо витрачати гроші на 
вироби сумнівної якості, якщо на своїй 
ділянці можна виростити на диво приєм-
ну мочалку з люфи.

Читаю в інтернеті про люфу:
«Мочалки з люфи з прадавніх ча-

сів міцно утримують звання «найкра-
щих» з усіх мочалок натурального 
походження.

Завдяки жорсткому масажному та пі-
лінговому ефекту мочалки з люфи ак-
тивно застосовуються в косметології, зо-
крема для проведення «скрабових» про-
цедур та очищення шкіри. Такі мочалки 
прекрасно 
позбавля-
ють шкіру 
від мертвих 
клітин епі-
телію, по-
кращують 
кровообіг, 
глибоко 
очищають 
пори, сприя-
ють максимальному про-
никненню кисню в клітини 
шкіри, підвищуючи тонус і 
здійснюючи загальнозміц-
нюючу дію на організм. По-
мічено, що мочалки з люфи 
мають високоефективні ан-
тицелюлітні властивості.

Основна перевага нату-
ральної мочалки-люфи – у м'якому від-
лущуванні. Люфа не тільки ніжно маса-
жує та нітрохи не дратує навіть найчут-
ливішу шкіру, але і завдяки своїй при-
родній структурі «полірує» клітини шкі-
ри, роблячи її шовковистою.»

ЯК ЖЕ ТУТ НЕ СПРОБУВАТИ ВИ-

РОСТИТИ ЇЇ НА СВОЄМУ ГОРОДІ!?! Од-
нак, як пишуть у різних джерелах, люфа 
росте в основному в Індії, Африці, в Кри-
му і в Закавказзі. Але я ризикнула, і в 
мене у центральній Україні вона вирос-
ла чудово.

Я перестрахувалася та виростила її 
через розсаду, а от далі вона росла у 
мене в спартанських умовах без поли-
ву й добрив. І все добре...

Жіночі квітки зазвичай утворю-
ються першими. Чоловічих квіток не 
буває іноді досить довго. Щоб приско-
рити їх появу, прищипують батіг. Всі 
жіночі квітки, якщо немає бджіл, за-
пилюють вручну. Бічні і нижні паго-
ни обрізають, залишивши на кожній 
рослині по 
дві кращих 
зав'язі.

У народі 
люфу часто 
називають 
«скаженим 
огірком», бо 
зелені ци-
ліндричні 
плоди нага-
дують цей овоч. Їх навіть можна їсти.

В середині осені деякі плоди почали 
всихати прямо на кущі. А коли з'явилася 
загроза нічних заморозків, то весь свій 
урожай я зняла і занесла в будинок. Там 
ще кілька тижнів плоди досихали. Го-
товність визначала за звуком: у висохло-
му плоді насіння гримкотить, як бряз-
кальце, і легко висипається через  отвір 
на кінці.

Якщо на-
с і н н я  п о -
трібне для 
саджання, 
то треба сте-
жити, щоб 
цей природ-
ний отвір не 
відкрився, 

поки плід висить на кущі. У мене з за-
критим отвором виявилися лише ті пло-
ди, які досихали в будинку.

Раніше я довго морочилася з тим, щоб 
вийняти усі до одної насінини вручну, а 
потім дізналася, що, якщо опустити мо-
чалку у воду, насіння чудово евакуюєть-

ся саме.
Щоб вийняти мочалку з пло-

ду, можна опустити його в ки-
плячу воду на 8-10 хвилин і зня-

ти шкурку, як з банана.
Ось скільки мочалок у мене вийшло з 

трьох кущів, а насіння тепер ціла купа. 
На фото жменя з одного плоду, та й то не 
з найбільшого. Мочалки згодяться будь-
якого розміру – і в лазню, і на кухню, а 

тому 
навіть 
ма-
ленькі 
костру-
батень-
кі під-
у т ь  у 
хід.

А те-
пер 

найцікавіше – мої 
враження від ко-
ристування мо-
чалкою... ЦЕ ПО-
ВНЕ ЗАХОПЛЕН-
НЯ!

Різні джерела 
пишуть, що вико-
ристовувати мо-

чалки з люфи рекомендується не часті-
ше 1-2 разів на тиждень. А людям з ніж-
ною та звичайною шкірою ще рідше, 
хоча для них, як і для дітей, можна вико-
ристовувати губку з недозрілої люфи, 
коли вона м'яка і має невеликий розмір.

У лазні ми буваємо тільки на вихід-
них, так що дотриматися 1-2 разів на 
тиждень зовсім не складно, хоча за від-
чуттями я З РАДІСТЮ милася б і часті-
ше.

Догляд за мочалкою не хитрий, голо-
вне, добре просушувати. У натуральних 
мочалках через пористу структуру 
швидко розмножуються бактерії, тому 
після використання їх потрібно ретельно 
промивати і сушити на батареї.

Міняти мочалки бажано раз на два-
три місяці.

У наступному році люфу обов'язково 
буду вирощувати знову. Мало 
того, що мочалки вийшли ну 
дуже приємні, так ще й ПОСУД 
ЛЮФОЮ МОЖНА МИТИ, й чи-
мало цікавих виробів створити 
з неї. Я була дуже здивована, 
коли побачила, як з люфи ро-
блять меблі та посуд, нічники, 
люстри.

А ще миловари виготовля-
ють з неї мило.

І що особливо приємно, так це те, що 
вся ця краса може рости у власному горо-
ді.

Лариса Луганська 
м. Дніпропетровськ

Виростимо натуральну мочалку самі!
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Пермакультура – це не тільки землеробство

Э К О п О б у т

Черговий раз у нашому місті підняли пи-
тання про побудову сміттєпереробного заво-
ду…

Я живу у Львові. Львів – прекрасне старо-
винне місто, культурна 
столиця України, яку 
щоденно відвідують 
тисячі туристів. Вони 
гуляють вузенькими 
вуличками, милуються 
архітектурою, п’ють 
каву, насолоджуються 
неповторною атмосфе-
рою. Але вони не ба-
чать іншої сторони 
життя міста. Щоденно 
зі Львова вивозяться і 
виливаються сотні тонн сміття. Сміттєзвали-
ще у 40 га не справляється і стало однією з 
найактуальніших екологічних проблем 
Львівщини. Самі посудіть: 1,5 млн тонн тіль-
ки твердих відходів щорічно. А ще біля 9 000 
000 тонн рідких і каналізаційних. І все це на-
копичується, збільшується і збільшується…

Але якби ж то Львів був унікальним в цьо-
му питанні! Те саме можна побачити в кож-
ному місті, містечку, селі. Людство продукує 
все більше сміття. Та поки що тільки окремі 
люди серйозно переймаються цією пробле-
мою…

Зрозумівши, що такими темпами ми ско-
ро вкриємо всю Землю шаром небезпечного 
для здоров’я хламу, я подумала: яке ж може 
бути вирішення цієї проблеми і що можу зро-
бити Я особисто?

За принципом “хочеш змінити світ – по-
чни з себе” я розібралась зі сміттям у сво-
їй квартирі: папір, скло, пластик, органічні 
відходи – все збирається окремо.

Сортування сміття – на перший погляд, 
дуже простий, але дуже важливий крок. Зо-
всім не складно зібрати окре-
мо всю макулатуру, винести 
роздільно скляні та пластико-
ві пляшки. Є організації, які 
займаються їх переробкою. 
Збирають і переробляють  на-
віть старі батарейки, які на-
стільки шкідливі, що на всіх 
стоять позначки «в смітник не 
викидати».

Для багатьох міських сімей 
проблемою залишаються ор-
ганічні (кухонні) відходи.  Але 
і тут можна знайти вихід: ком-
постування і вермикомпосту-
вання (компостування з допо-
могою компостних хробачків). 
Це дуже просто зробити навіть в одній квар-
тирі. Але якщо для когось це здасться мало-
масштабним, можна скооператуватись з су-
сідами по поверху, під’їзду, будинку. Дуже 
ефективно, коли це робить ОСББ. Прості й 
економічно доступні технології. Потрібно 
тільки бажання.

А що ж ми отримаємо в результаті? А в ре-

зультаті замість смердючого сміття, яке 
буде гнити в смітниках і навколо наших по-
селень, ми отримуємо біологічне добриво, 
яке залюбки споживають усі рослини.

У себе вдома я збираю 
всю органіку у ЕМ-
компостер. На заповне-
ння 15-літрового відра йде 
приблизно тиждень. По-
тім цей компостер від-
правляється в підвал на 
докомпостування і годів-
лю хробачків, а звідти по-
вертається другий, вже 
пустий. Такий собі «круго-
ворот органіки» в нашій 
квартирі. В підвалі  у нас 

проходять труби теплотраси, і температура 
тримається приблизно +16-18°С. Моя малень-
ка вермиферма складається з 4-6 звичайні-
сіньких пластикових ящичків, де вдень і вно-
чі, без вихідних і відпусток працюють мої 
маленькі помічники. Звичайно, є багато ню-
ансів, але запевняю Вас, їх освоєння доступ-
но всім без виключень. Результат? Я отри-
мую біогумус, який за вагою та об’ємом в де-
сятки разів менше «сировини», не має запаху 
і тому легко транспортується на дачу. Додат-
ково з мого компостера я отримую ЕМ-чай, 
яким поливаю кущі та дерева навколо свого 
будинку. Ну а постійно наростаюче «стадо» 
хробачків я реалізую/дарую у себе в Клубі 
ОЗ, маючи невеличкий дохід. Скільки це за-
ймає мого часу? 0,5 - 1,5 години на тиждень. 
Просто? НІ! Дуже просто!

Але є один великий секрет! Головний 
результат – це не біогумус, а надихаюче від-
чуття, що я сама моделюю своє життя. Мені 
дуже подобаються слова Махатми Ганді: 
«Станьте самі тими змінами, які ви хочете 
бачити в світі». Дуже важливо перестати по-

кладатись на ко-
гось і взяти відпо-
відальність на 
себе. Приносити 
якнайменше шко-
ди природі – це не 
тільки здорово, 
розумно, а ще еко-
номічно і навіть 
модно! 

Жити еколо-
гічно – це знайти 
спосіб комфорт-
ного життя без 
шкоди для навко-
лишнього середо-
вища. 

Я думаю, що сам процес можна розбити 
на прості кроки:

1. Довідатись і усвідомити – в кожного 
з нас є природна потреба турбуватись один 
про одного і про те місце, де ми живемо.

2. Застосувати самому – важливо почати 
з маленького, щоб дійти до великого.

3. Розказати іншим, залучити їх – тіль-

ки разом ми зможемо досягти суттєвих змін.
Дуже багато розуміння цього мені дав 

Курс пермакультурного дизайну. Багато лю-
дей зі всього світу описують Курс як пере-
ломну подію свого життя. А таких немало: за 
даними тільки на 2010 рік, його пройшли 
більше мільйона чоловік, і зараз реалізуєть-
ся більше 500 000 пермакультурних проектів 
у всьому світі.

Пермакультура – це заснована на етиці 
наука  про дизайн (проектування) стійких 
систем і людських поселень. Це системи, які 
можуть існувати нескінченно довго, забезпе-
чуючи всі розумні потреби своїх творців. І на 
Курсі люди довідуються не тільки, як ство-
рювати продуктивні екосистеми (такі як лі-
сосад, лісопасовище, аквакультуру, апікуль-
туру, магларі). Курс включає також застосу-
вання перма-
культурних 
принципів в 
областях про-
ектування 
житла, будів-
ництва, збере-
ження і генера-
ції енергії. Він 
досліджує аль-
тернативні, 
маловідомі 
економічні та 
організаційно-
правові форми 
і стратегії, які 
є важливими 
частинами 
будь-якого 
пермакультур-
ного проекту. 
Отримавши ін-
струменти і 
принципи проектування стійких систем,  Ви 
навчитесь, де, коли та які з них варто засто-
совувати, щоб створювати унікальні серед-
овища, відчуєте взаємозв’язок між предмета-
ми, які поєднує пермакультура. Курс склада-
ється з лекцій, обговорень, практичних за-
нять, а також включає участь в повній роз-
робці реального пермакультурного проекту 
(починаючи від спілкування з замовником і 
закінчуючи захистом готового проекту).

Цього року з 9 по 21 грудня 2013 року ми 
організовуємо такий Курс у Львові. У Вас є 
можливість на два тижні зануритись в пози-
тивну атмосферу пізнання, спілкування і 
творчості!

Запрошуємо до нас і бажаємо пози-
тивних змін у Вашому житті!

Більше довідатись про курс можна на сай-
ті:

http://regenhosp.com
Або по телефону:  (067)750-11-40

Тетяна Чучко
організатор Клубу ОЗ, м. Львів
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Триває передплата на 
газету «до Землі з 

любов'ю!» на 2014 рік!

Дорогі читачі! Звертаємо Вашу увагу на те, що зали-
шилося трохи більше місяця, щоб передплатити та 
отримувати цілий рік, щомісяця, свою улюблену газе-
ту. У 2014 році вартість піврічної передплати на газету 
залишається незмінною — 12 грн. + вартість оформлен-
ня.

Оформити передплату Ви можете в найближчому 
поштовому відділенні Вашого міста чи селища. Перед-
платні індекси — 37007 (укр.), 99599 (рос.).

Разом з газетою Ви також можете виписати альма-
нах Клубу Органічного Землеробства. У 2014 році 
він буде істотно цікавішим та кориснішим. Стане по-
внокольоровим, і матеріали в ньому будуть, як і при-
йнято в альманасі, — різноманітні. Це й листи читачів 
газети, їхній досвід і творчість, і статті досвідчених са-
дівників-практиків, й уривки з нових книг, і матеріали 
з агротехніки та сортів різноманітних культур. Також 
альманах буде містити роздуми про Клуб ОЗ, новини 
органічного землеробства та пермакультури.

Альманах виходитиме один раз на два місяці. Вар-
тість передплати на півріччя — 56,55 грн. + вартість 
оформлення. Передплатний індекс на «Укрпошті» — 
89267.

Передплачуйте, читайте, даруйте газети своїм дру-
зям та близьким та надсилайте нам Ваші відгуки, пи-
тання та побажання, а також статті з Вашим особистим 
досвідом природного землеробства. Наша поштова 
адреса: 02140, м. Київ, а/с 51, видавництво «До Землі з 
любов'ю». E-mail: info@cluboz.net

З повагою,
редакція газети «до Землі з любов'ю!»

Координати Клубу ОЗ 
у Вашому регіоні
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2 Сб e 29 2 Пн f 29 2 Чт h 2

3 Вс e � 30/1 3 Вт f � 1/2 3 Пт h 3

4 Пн f 2 4 Ср g 3 4 Сб i 4

5 Вт f 3 5 Чт g 4 5 Нд i 5

6 Ср f 4 6 Пт h 5 6 Пн ^ 6

7 Чт g 5 7 Сб h 6 7 Вт ^ 7

8 Пт g 6 8 Нд i 7 8 Ср ^ � 8

9 Сб h 7 9 Пн i � 8 9 Чт _ 9

10 Нд h � 8 10 Вт ^ 9 10 Пт _ 10

11 Пн i 9 11 Ср ^ 10 11 Сб ` 11

12 Вт i 10 12 Чт _ 11 12 Нд ` 12

13 Ср ^ 11 13 Пт _ 12 13 Пн ` 13

14 Чт ^ 12 14 Сб _ 13 14 Вт a 14

15 Пт _ 13 15 Нд ` 14 15 Ср a 15

16 Сб _ 14 16 Пн ` 15 16 Чт b � 16

17 Нд _ � 15 17 Вт a � 16 17 Пт b 17

18 Пн ` 16 18 Ср a 17 18 Сб b 18

19 Вт ` 17 19 Чт a 18 19 Нд c 19

20 Ср a 18 20 Пт b 19 20 Пн c 20

21 Чт a 19 21 Сб b 20 21 Вт c 21

22 Пт a 20 22 Нд c 21 22 Ср d 21

23 Сб b 21 23 Пн c 22 23 Чт d 22

24 Нд b 22 24 Вт c 23 24 Пт e � 23

25 Пн c � 23 25 Ср d � 23 25 Сб e 24

26 Вт c 23 26 Чт d 24 26 Нд f 25

27 Ср c 24 27 Пт e 25 27 Пн f 26

28 Чт d 25 28 Сб e 26 28 Вт g  27

29 Пт d 26 29 Нд f 27 29 Ср g 28

30 Сб e 27 30 Пн f 28 30 Чт h 29

31 Вт g 29 31 Пт h � 1/2

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".


