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Про те, як перетворити землю на квітучий сад

К чему стремишься, человек?

Продовження. Початок див. «Образ 
Клубу ОЗ. 10 років по тому», № 8, 2013

Зрозуміти своє призначення
Кожен сам може дати собі визначення, 

якщо хоч  на дев'ять днів зможе думку свою 
звільнти.

В. Мегре «Кто же мы?»
Після моєї статті «Образ Клубу ОЗ. 10 

років по тому» захотілося мені визначити 
своє призначення, відповісти собі на пи-
тання: хто я, навіщо живу, в чому сенс 
мого життя. Вирішив скористатися я по-
радою Анастасії і на дев'ять днів звільни-
ти думку свою, з 19 по 27 серпня усаміт-
нившись на природі. Без людей, інтерне-
ту, комп'ютерів і мобільних телефонів. 

Відклавши убік всі клубні й підприєм-
ницькі справи. Залишивши сім'ю на час, 
адже вдома теж весело – у мене вже 
п'ятеро дітей, до того ж ремонт у кварти-
рі.

Сказано «звільнити 
думку» – зроблено. І всі ці 
дні я жив на природі в 
красивому місці, спав у 
наметі, пару ночей навіть 
просто на відкритому по-
вітрі, воду брав у струмку, 
готував їжу на вогнищі. 
Перші дні приходив до 
тями після міської метуш-
ні, поспіху і шуму. Потім 
думка почала працювати 
вільно і швидко, і ... голо-
вна мета досягнута – я ви-
значив своє призначення! 
З'явилася впевненість, 
сили і бажання діяти. Ви-
рішив: маєток родовий тут 
буду створювати. І голо-
вне на найближчі десяти-
ліття – нашу країну і Зем-
лю перетворити на квіту-
чий сад. Я і мої однодумці зробимо це 
думкою колективною, в тому числі завдя-
ки спільноті з назвою «Клуб Органічного 
Землеробства».

Решта результаів усамітнення – окре-
ма розмова. Тут потрібно відзначити, що 

якщо кожен на 9 днів змо-
же думку свою звільнити, 
то більшість людей дуже 
круто змінить свій спосіб 
життя, і наш світ дуже 
швидко стане прекрас-
ним, земля – живою, а 
вода – чистою!

Покращувати світ на-
вколо себе

В один із днів звільнен-
ня думки захотілося мені 
зробити щось корисне, по-
ліпшити ділянку, на якій 
я перебуваю.

Намет мій стояв під 
двома великими деревами 
лоха вузьколистого (його 
називають ще дикою мас-
линкою), плоди якого вже 
почали достигати – мені, 
та й птахам, вони припали 
до смаку. Вдень у тіні цих 
дерев мені було приємно 
знаходитися і міркувати. 
Та й рослини, які напевно 
загинули б на відкритому 
місці під палючим сон-
цем, відчували себе там 
пречудово.

Виявляється, завдяки наявності на ко-
рінні бульбочок з азотфіксуючими бакте-
ріями лох покращує ґрунт. Непримхли-
вий, морозостійкий і дуже посухостійкий, 
є гарним медоносом. Багатство лоха – зо-

лотистий, з приємним тонким ароматом і 
прекрасним смаком мед, який довго не 
кристалізується, гарний на зиму бджо-
лам. До того ж цвіте він у другій половині 
травня – на початку червня, коли рослин, 
що виділяють нектар, ще мало. Квіти лоха 
мають сильний, приємний аромат. А срі-
блясте листя робить його оригінальною 
декоративною рослиною.

Оскільки лох росте швидко (2,5 метри 
за 3 роки) і гарний у вигляді живоплоту 
(колючки у нього тверді й гострі), я вирі-
шив посіяти насінням уздовж зовнішньої 
межі ділянки дві тисячі таких дерев. Ви-
рішив сіяти густо, кожні 10 см, при гарній 
схожості буде як розсадник.

Сіяв прямо в дерен за допомогою соки-
ри, тому що нічого іншого в мене з собою 
не було. Зробив сокирою заглиблення, по-
клав насіннячко, обухом зарівняв. Вияви-
лося швидко і зручно. Процес збирання 
плодів лоха (зібрав більше кілограма) і їх 
висівання зайняв у мене всього півдня! 
Швидко!

І тоді я подумав: якщо я буду сіяти 
хоча б по тисячі дерев щодня восени і на-
весні, то, навіть враховуючи відсоток схо-
жості (приблизно 50%), за п'ять-десять ро-
ків це може бути близько мільйона дерев. 
Багато це чи мало? Цифра виглядає пере-
конливо, але навіть для території Василь-
ківського району Київської області (тут 
знаходиться моя ділянка) цього недостат-
ньо, щоб перетворити її на квітучий сад. 
Та навряд чи я зможу приділити кожному 
дереву з мільйона хоч скільки-небудь сво-
єї уваги і турботи... Зрозуміло, що треба 
йти іншим шляхом!

Ось у ро-
довому ма-
єтку абсо-
лютно інша 
ситуація. 
На ділянці 
розміром 
понад гек-
тар я можу 
висадити 
кілька ти-
сяч дерев і 
кущів – со-
тні різних 
видів, ство-
ривши на 
чверті або 
половині 
ділянки 
свій ліс – 
живий бу-
динок з га-
лявинками-
кімнатами; 
інша частина рослин – у живоплоті, та 
ще й плодовий сад. Огорожа і ліс від мо-
розів сад збережуть, а ще від спеки в по-
сушливий рік. І ці всі дерева зможуть 
створити для мене, сім'ї та роду мого лю-
бові простір, ідеальне місце для життя на 
Землі.

І якщо таких маєтків родових в Україні 
кілька мільйонів, то й дерев ростуть де-
сятки мільярдів! До того ж всі вони опови-
ті увагою й обласкані любов'ю людською. 
Найпрекраснішим простором стане вся 
Україна, найщасливіші люди тут будуть 
жити.

Мріяти про прекрасне майбутнє
Коротко мій задум такий. Об'єднати 

під прапором Клубу ОЗ достатню кіль-
кість підприємців – однодумців, які свій 
маєток родовий створюють або про нього 
мріють. Потрібно, щоб помисли у них 
були чисті, – таким підприємцям важли-
віше образ майбутнього Землі втілити, 
ніж тільки вигоду собі мати.

Така спільнота підприємців з чистими 
помислами, організатори Клубу ОЗ у всіх 
регіонах України, об'єднавши свої сили і 
залучаючи сотні тисяч однодумців (з чис-

ла членів Клубу), поширять образ серед 
усіх жителів України. Образ, який надих-
не на створення своїх родових маєтків 

мільйони сімей.
Також, володіючи 

своїми ідеологічними 
ресурсами й підтрим-
кою мільйонів чоловік, 
це співтовариство змо-
же прийняти потрібні 
закони про родовий ма-
єток і на державному 
рівні забезпечити цим 
сім'ям виділення зе-
мельних ділянок (пло-
щею 1 га і більше) під 
родові маєтки. Земля 
для цього цільового 
призначення виділяєть-
ся безкоштовно, в дові-
чне користування з пра-
вом передачі у спадок.

Протягом 
перших десяти 
років після 
прийняття за-
кону близько 
десяти мільйо-

нів сімей в Україні, використову-
ючи вже відомі принципи орга-
нічного землеробства і перма-
культури, почнуть з натхненням 
облаштовувати свої родові маєт-
ки, свій клаптик Батьківщини. За 
цей час цими сім'ями будуть ви-
саджені мільярди дерев, побудо-
вані будинки, а також створена 
інфраструктура, необхідна для 
життя поселення: школи, клуби 
та інші об'єкти. Кожна сім'я в ро-
довому маєтку забезпечує себе 
продуктами за рахунок того, що 
росте в маєтку, стає вільною і ба-
гатою. Це перша частина задуму.

Друга частина концептуально-
го задуму полягає в тому, що 
люди, які проживають у цих по-
селеннях, зможуть звільнити 
свою думку, стануть носіями но-
вого світогляду. Вони ведуть ін-
ший, відмінний від теперішньо-
го, спосіб життя. Їхня думка лю-
дяна. І працює ця думка на те, як 
вивести все людство з технокра-
тичної безвиході. Ці люди, 

об'єднуючи свої ресурси, викуповують хі-
мічні виробництва й наукові установи, які 
шкодять Землі, і потім закривають їх.

Щосили йдуть процеси відновлення вод-
ного балансу, насадження лісів – тепер 
вони різноманітні й займають значні тери-
торії. Відновлюється флора і фауна. Вода й 
повітря стають цілющими. Міста перетво-
рюються на зелені оазиси, в яких в основно-
му тимчасово проживають люди, що пра-
цюють у місті, або іноземці.

Але найголовніше – це діти. У поселен-
нях з родових маєтків народжуються діти, 
виховання яких істотно відрізняється від 
традиційного. За швидкістю думки, усві-
домленістю й чистотою помислів вони на-
багато перевершують своїх батьків. Такі 
діти забезпечать третю частину задуму. 
Вони відкриють такі джерела енергії, засо-
би комунікацій і пересування, які зберіга-
тимуть планету, удосконалюючи середови-
ще проживання. Так з'явиться нова цивілі-
зація, і Земля перетвориться на райську 
планету. І нашим нащадкам жити на ній.

У якому році це прекрасне майбутнє 
прийде? Рік кожен може сам визначити... 
Все, що мрією створено, вже в просторі іс-
нує.

Щиро і з любов'ю, 
Трофименко Петро Миколайович

організатор Клубу ОЗ, м. Київ
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зміст номеру

Плоди лоха вузьколистого їдять у 
свіжому вигляді, просто як ласощі, а 
розмелені на борошно додають в супи, 
хліб та інші страви. З них варять 
компоти й киселі, які мають цілющу 
дію при кишкових розладах, і навіть 
кашу.

Свіже листя рослини застосовують 
при ревматизмі, подагрі, радикуліті; прикладають до 
гнійних і незагойних ран для зняття запалення і швидкого 
загоєння, пов'язку міняють щодня. Дрібно стовчені плоди 
лоха і листя подорожника – хороший засіб від геморою. 
Відвар кори добрий для зупинення кровотечі. Відвар плодів 
корисний при:

– хворобах дихальних шляхів, застуді;
– запальних захворюваннях товстої кишки і шлунка, 

проносі;
– запальних процесах у ротовій порожнині (полощуть 

рот відваром).
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 – От тільки де слова знайти, щоб 
людям усе зрозуміло пояснити?
– Слова знайдуться, якщо змо-

жеш перед людьми ти щирим, прав-
дивим бути.

В. Мегре «Кто же мы?»
 

Звертаюся до тих, кому запала в душу мрія Анастасії, хто хоче 
швидше побачене майбутнє втілити і разом з Клубом Орга-
нічного Землеробства діяти готовий, собою образ Клубу на-
повнювати, який до мети приведе. Запрошую вас на 
семінар-ОТГ «Самовизначення», який відбудеться 5-8 жов-
тня 2013 року на базі санаторію «Пролісок» в Кончі-Заспі, 
м. Київ.

Ця образотворча гра (ОТГ) Клубу Органічного Землероб-
ства призначена, щоб спрямувати колективну думку на про-
яснення й деталізацію образу Клубу, щоб соборним розумом 
опрацювати стратегію й структуру Клубу, визначити найближ-
чі кроки. Погодити спільну діяльність, а також вирішити най-
важливіші питання, які сьогодні стоять перед спільнотою, зо-
крема щодо організаторів Клубу Оз. Формат цього заходу 
передбачає зацікавленість і щирість учасників, самовизначен-
ня, а також згуртування команди – авангарду Клубу Органіч-
ного Землеробства.

Організатор цього семінару-ОТГ – я, Петро Трофименко. 
Телефонуйте, пишіть, реєструйтеся. Мій телефон: (066) 403-
1396, адреса ел.пошти: trof.oz@gmail.com. 

Щоби мрію свою в реальність втілити, треба діяти 
негайно.

Діяти негайно: семінар-ОТГ
 5-8 жовтня 2013 року

К чему стремишься, человек?
Богом подаренную жизнь как ты мечтаешь проживать?
Кому доверил для себя решать, что есть, и пить тебе, 
и воздухом каким дышать?

В миру, полном иллюзий, спешить создать ещё одну
И каждый день не опоздать куда-либо стараться
Иль ароматами цветов жизнь наполнять свою
И каждому восходу солнца улыбаться?

И что, скажи, мечтаешь ты найти
Среди грохочущих машин,
Вокруг тебя снующих груд металлолома,
В толпе, среди суровых, мрачных лиц,
Тебе не близких, не родных и даже не знакомых?

Лишь мысль свою освободи, задумайся, и ты 
поймёшь,
Что никуда тебе спешить не надо,
Что ищешь, всё в себе несёшь,
И не находишь, а теряешь с каждым шагом. 

Олесь з Любоістоку
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Осінній обробіток ґрунту

нове життя «червоної ягідки»
Молоді кущики ягідників радують 

нас своїм активним ростом, гарним уро-
жаєм, але з плином років за відсутності 
турботи, формування внаслідок браку 
часу, а може, і просто через незнання у 
рослини утворюється багато старих гі-
лок, вона загущується, накопичуються 
хвороби, ягідки дрібнішають. І в якийсь 
момент перед дачником постає дилема: 
і вирубати шкода, і залишити «боляче». 
Зі схожою ситуацією довелося зіткнути-
ся й мені.

Ягідник, що дістався «у спадщину» 
від попереднього господаря, не відріз-
нявся особливим доглядом. Серед зарос-

тей малини в ньому самотньо росли 
два кущики червоної смородини, 
сильно загущені, уражені галовою по-
пелицею і склівкою. В них тим не мен-
ше жевріло життя, яке щороку наро-
джувало нехай дрібні, але дуже смач-
ні ягідки.

Подарувати «нове життя» таким 
ягідним кущам можна сильним обрі-
зуванням, яке омолоджує, а також ме-
тодами органічного землеробства, що 
дозволяють безпечно й ефективно ви-
рішити проблему хвороб і шкідників.

Слід знати, що завданням обрізу-
вання є стимуляція утворення нових 

сильних приростів для поступового 
заміщення всіх старих гілок. Причому 
вирізування всіх старих гілок в один рік 
проводити недоцільно. Їх заміну слід 

здійснити 
протягом 2-3 
років, 
оскільки 
краще пло-
доношення 
зазвичай бу-
ває на гіл-
ках 2-3-річ-
ного віку.

Саме об-
різування, з 
яким мені, до речі, легко допоміг упора-
тися улюблений секатор «Богатир», я 
провів пізно восени торік. Видалив і 
згодом спалив за територією ділянки 
сухі, хворі, поламані гілки. Також, 
оскільки в кущах не було достатньої 
кількості молодих гілок, для стимуляції 

прикореневих пагонів біля осно-
ви зрізав кілька старих гілок, 
які загущували кущ. Землю під 
смородиною акуратно прорих-
лив плоскорізом і замульчував 
відром компосту.

Цієї весни мене чекали дві нови-
ни: кущі порадували чудовими 
сильними приростами більше пів-
метра в довжину, але й тля швидко 
виявила і накинулася на молоді со-
ковиті листочки. 

Відлякати шкідника 
успішно вдалося «Дач-
ником», а на біологічно 
й хімічно чисту ділянку 
прилетів помічник – со-
нечко, яке й звело попу-

ляцію попелиці нанівець.
Таким чином, поєднуючи правильне 

й своєчасне обрізування ягідних кущів з 
ретельним доглядом за ґрунтом, можна 
одержувати стійкі й високі врожаї про-
тягом багатьох років.

Дмитро Лепорський
Клуб ОЗ, м. Харків

Восени після збирання 
врожаю ґрунт на садових 
ділянках сильно висна-
жений. Якщо не віднови-
ти його родючість, то в 
наступні роки врожай-
ність садових культур 
буде неухильно знижува-
тися. Підвищити родю-
чість ґрунту можна легко і швидко за 
допомогою осіннього обробітку ґрунту.

Для цього після збирання вро-
жаю:

1) Розпушуємо ґрунт плоскорізом 
Фокіна, мотикою або «Стрижем». 

2) Вносимо всілякі органічні за-
лишки (листя, бадилля й т. д.), мульчу-
ємо ними грядки шаром 10-15 см.

3) Природний 
процес розкла-
дання органіки 
прискорюємо за 
допомогою Емо-
чок. Вони також 
знезаражують ґр

унт від хворо-
ботворних бакте-
рій і грибків.

Посипаємо 
грядку з органіко 
ЕМ-Бокашами 

скільки душа забажає та поливає-
мо розчином ЕМ-А (півсклянки на 
відро води). 

Нові закладені грядки, 
компостні купи, теплі гряд-
ки можна пролити розчином 
ферментного препарату 
Оксизин .  Він допоможе 
швидко переробити відходи 
в прекрасне добриво.

Якщо на вашій ділянці 
завдають шкоди капустян-
ки, личинки хруща або дро-

т я н и к и  – 
пролийте 
землю Ме-
тарізіном і 
прикрийте 
її мульчею. 
Гарний ре-
з у л ь т а т  у 
боротьбі з 
личинками 
хруща дає 
проливання 

землі Азотофітом.
4) Через пару днів після оброб-

ки препаратами на грядках з 
мульчею сіємо сидерати (фаце-
лію, гірчицю, горох, редьку олій-
ну та ін.). Ці сидерати добре сіяти 
у вересні. До кінця жовтня вони 
встигнуть вирости. З другої ж по-

ловини жовтня необ-
хідно всі грядки засія-
ти озимим житом, щоб 
воно встигло зійти й 
піти в зиму зеленень-
ким. Сидерати дуже 
добре  розпушують 
ґрунт, очищають від хворо-
ботворних бактерій, відля-
кують дротяників. Зелена 
маса сидератів використову-
ється восени для мульчуван-
ня ягідників, багаторічни-

ків, тобто там, де потрібно зберегти 
ґрунт якомога довше теплим. Або мож-
на залишити на цій же грядці або за-

класти в теплу гряду між сухими орга-
нічними залишками.

Наталія ІIбрагімова
 м. Казань, www.vashe-plodorodie.ru

Весняні тюльпани – садимо восени!

Щоб дача зустрічала навесні радіс-
ним цвітінням, дбають зараз – восени.

Тюльпани та лілії рекомендують ви-
рощувати на сонячному місці, мені ж 
примітилося, що їм подобається біль-
ше у півтіні, тобто перша половина 
дня – сонячна, друга – в затінку від де-
рев. Квіти не саджу грядками – це за-
кон для мене! Тільки змішані посадки 
– витримую гаму кольору, висоту. Я 
прагну до природи – там рослини 
одна одну оберігають, рятують, го-
дують, поять. Мені легше, я не ду-
маю про те, чим побризкати, щоб 
убити, чим нагодувати, і  бігти 
стрімголов у спеку, щоб полити. У 
мене працює Закон Природи, я спо-
кійна й насолоджуюся красою.

Краще садити групами з однако-
вих тюльпанів або по 2-3 добре по-
єднувані між собою кольори. Багато 
хто купує відразу багато сортів, але по 
одній цибулині. Висаджені разом, 
вони будуть виглядати як яскрава 
клаптева ковдра. Але ж кожен з них – 
твір мистецтва, зі своїм забарвленням 
і формою квітки. 

Якщо підібрати різні за термінами 
цвітіння групи, тоді можна милувати-
ся тюльпанами з квітня до початку 
червня – 2 місяці! Групи тюльпанів у 

порядку розквітання :  дикорослі 
тюльпани, тюльпани Кауфмана, тюль-
пани Фостера, тюльпани Грейга, про-
сті ранні, махрові ранні, Дарвінові гі-
бриди, тріумф-тюльпани, зеленоквіт-
кові, махрові пізні, прості пізні, лілі-
єквітні, папугові, бахромчасті.

Люблю садити цибульні в пластико-
ві кошики (ящики). Це зручно дуже 
для мене (коли прийшов час збирання 
цибульних – підійшов, підколупнув з 
чотирьох кутів ящик і вийняв його з 
усіма цибулинами від-
разу), а також це дозво-
ляє на благо викорис-
т о в у в а т и  в и к и н у т і 
ящики, які часто мож-
на бачити на ринках. 

САДІННЯ.      
В и к о п у є м о  т р а н -

шейку висотою на 3-5 
см глибше, ніж пласти-
ковий ящик. Ставимо 
ящик у  траншейку, 
укладаємо шар ком-
постного поживного 
ґрунту 5 см, насипаємо шар піску 3-5 
см, потім ставимо цибулини або до-
вільно, або малюнком у вигляді серця, 
ромба й т. д., потім знову насипаємо 
шар піску 5 см, потім шар ґрунту й 
мульчуємо лісовим ґрунтом з гілочка-
ми. З гілочками тому, що це пухко, по-

вітропроникно, та й вам помітно від-
разу, де ваші цибульні сховалися.                                                                                                                   

ЧАС САДІННЯ. З 15 вересня й до 
кінця жовтня. А краще дивитися по по-
годі, щоб не возитися в бруд і холод.

ПІДЖИВЛЕННЯ.      Весна – кидаю 
гранули НВ-101, потім через тиждень 
поливаю розчином ЕМ-А й мульчують 
свіжою зеленню бур’янів.

Бутони й цвітіння – ЕМ-настої з 
травами (прим. редакції: як приготува-
ти ЕМ-настій, читайте на стор. 8 цього 

номеру,  а  та-
кож в серпнево-
му номері  на 
стор. 5).

Осінь – роз-
кидаю гранули 
НВ-101. У жов-
т н і  м у л ь ч у ю 
шаром до 10 см 
л и с т я м  н а 
зиму.   

ЗМІНА МІС-
ЦЯ .  Через 2-3 
роки міняю міс-

це садіння. Як тільки пожовкло листя, 
дістаю ящики, розбираю цибулини – і 
на зберігання.                                                                                                     

ЗБЕРІГАННЯ.     Зберігаю до 1 серп-
ня при t + 23-25°С (під навісом, там тінь 
і сухо), у серпні при t + 18-20 °С (заношу 
в сіни) і потім до садіння при  t + 15-
17°С (заношу в будиночок цегляний, 
там влітку дуже прохолодно). Темпе-
ратура поступово знижується.

ІIрина Виноградова
Центр природного землеробства 

«Живая Земля»,
м. Чебоксари, Росія

Природне ЗемлеРобство спрямова-
не в першу чергу на те, щоб зРобити 
Землю. Тобто створити родючий 
ґрунт. А на родючому ґрунті все буде 
рости добре й майже само собою.
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Я не буду говорити, як важко 
або дорого перекопувати ґрунт. 
Скажу, як це згубно для городу. 
Після сезону в ґрунті у вас залиши-
лися корінці рослин. За осінь-зиму 
вони перегниють, і весь ґрунт буде 
пронизаний цими каналами. 

Саме по цих каналах підуть навесні і повітря, і вода, і 
черв’яки. Й молоде коріння посаджених навесні культур-
них рослин. А при перекопуванні ці транспортні шляхи 
руйнуються. При перекопуванні вивертаються назовні ро-
пухи, жаби, ящірки – наші помічники. Знищується житло 
сонечок, златоглазок, журчалок, хижих ос. Так, на одну зла-
тоглазку осіннім перекопуванням вбивається, можливо, 
один колорадський жук. Але порахуйте: за сезон личинка 
златоглазки знищує 40 000 особин попелиці! Знищивши 
одного колорадського жука, одну златоглазку – рятуються 
40 000 штук попелиці. Лопата або трактор знищує все те, 
через що ґрунт стає ґрунтом, – ґрунтових бактерій. Це вони 
годують наші рослини й не дають брати гору хвороботвор-
ним. А перекопування цих мікропомічників убиває. Пере-
копування створює в наступному році посуху. Порушуєть-
ся водно-повітряний режим, природний автополив. Адже 
весь ґрунт наскрізь, з глибинних шарів до самого верху, 
насичується ґрунтовою вологою по капілярах. А ось верх-
ній шар (2-3 см), пухкий, підстилковий, не дає цій волозі 
випаровуватися в повітря. Так ґрунт п’є знизу. А на поора-
ному ґрунті капілярний шар порушений, і виникає необ-
хідність регулярного поливу.

За матеріалами лекції Б.А. Бублика 
«Осенние забавы на природо-сообразном огороде»

Копати або не копати?

Ми з сином саджаемо крокуси 

Праворуч — 
урожай післе осінньої  обробки
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Вирощування пасльонових. Підсумки цього сезону
Прийшла осіння пора, ще йде інтен-

сивне збирання врожаю. Але вже зараз 
ми підводимо підсумки й аналізуємо: що 
вдалося виростити, а що ні. Найчастіше, 
не отримавши бажаного врожаю, ми зви-
нувачуємо погоду, насіння і ще щось. 
Але ж урожай закладається з осінньої 
підготовки ділянки. Чим більше зараз ви 
нагодуєте землю, тим більше врожаю у 
вас буде наступного року. Отже, що по-
трібно для отримання великого, здорово-
го й смачного врожаю?

Перше – вирощуємо сидерати, вноси-
мо органічні залишки (кухонні відходи, 
компост та інше), обробляємо ґрунт ЕМ-
препаратами на звільнених грядках, за-
кладаємо теплі грядки.

Друге – збираємо своє насіння або ку-
пуємо у виробників, яким довіряємо. 
Своє насіння ніколи не підведе: чи це 
бульби картоплі, чи насіння томатів, 
перців та інших культур.

Третє – вирощуємо свою розсаду. У 
міру зростання маленьких рослин ми їх 
загартовуємо, піднімаємо імунітет і са-
димо такі сорти, які будуть добре рости 
в нашій місцевості.

Четверте – міняємо строки садіння 
рослин у відкритий ґрунт, тому що змі-
нився клімат і екологічна ситуація на 
планеті. Тепер висаджуємо розсаду не в 
травні місяці (як звикли) – в цей час по-
чинається спекотна, посушлива погода 
або холодні дні й ночі; а раніше – в серед-
ині квітня і під тимчасові укриття з агро-
волокна. Агроволокно захищає від пере-
падів температури і дає можливість рос-
линам зміцнити кореневу систему й на-

брати силу росту. 
При такому способі 
саджання у рослин 
настає весняна пора. 
Всі ми розуміємо, що 
останні два сезони 
весна як пора року 
для рослин не наста-

ла. Холодна погода різко переходить в 
жарку, і рослинам нормально розвива-
тися немає можливості.

Картопля. Торік висаджувала карто-
плю на зиму не пророщеними бульбами 
на глибину 15-20 см. У ямку сипала трохи 
з о л и ,  а 
зверху 
покладе-
ної  кар-
т о п л і  – 
ЕМ-
компост. 
Ч а с  с а -
джання 
потрібно 
вибирати 
залежно 
від пого-
ди – коли 
земля 
вночі під-
мерзає, а вдень відтає, але ґрунт м'який, 
не мерзлий. Ось тоді й час садити. Після 
того, як посадила картоплю, вкрила 
грядку органікою, яка залишила-
ся восени після врожаю, висотою 
до 50 см. На поверхню грядки 
спочатку укладаю дрібні гілки з 
високорослих квітів, роблю як 
дренаж, а потім зверху будь-яку 
органіку. Всю таку грядку укри-
ваю зверху додатково поліетиле-
новою плівкою, зміцнюючи її 
зверху й по боках дошками, щоб 
вітром не знесло за зиму. Чому 
ще плівкою? Тому що періоди 
морозу і відлиги можуть сприя-

ти утворенню крижа-
ної кірки під органі-
кою-мульчею, і тоді є ймовір-
ність вимерзання картоплі.

Навесні відкриваємо плів-
кове укриття, мульчуємо гряд-
ку компостом, ставимо дуги і 
вкриваємо агроволокном, сте-
жимо за вологістю ґрунту. Під 

агроволок-
ном ґрунт пе-
ресихає 
швидше, 
оскільки ран-
кова роса за-
лишається на 
укритті. Зи-
мова карто-
пля починає 
проростати в 
один час з по-
садженою на-
весні. У той 

час, поки вона не випускає зе-
лених паростків нагору, у неї 
розвивається коренева систе-
ма, це відіграє значущу роль 
в отриманні хорошого вро-
жаю.

При збиранні зимової кар-
топлі – одна грядка довжиною 
4 м і шириною 80 см з саджан-
ням у два ряди – дала 5 відер 

великої картоплі раннього сорту 
«рів'єра». У кущі було до 16-20 бульб вели-
кого та середнього розміру. Дрібних 
бульб не було.

Томати, перець, баклажани
У квітні висаджуємо розсаду пасльо-

нових: томатів, перців, баклажанів. 
Мульчуємо грядки компостом для кра-
щого прогрівання ґрунту під рослинами 
і вкриваємо зверху агроволокном, по-
клавши його на тимчасові дуги.

У міру росту рослин на пасльонових 
г р я д к а х  з н і м а є м о  а г р о в о л о к н о , 
підв'язуємо помідори до опор, вкриваємо 
затіняючою сіткою, і обов'язково муль-
чуємо соломою, сіном, скошеною тра-
вою. Можна знизу рослин в грядку посі-
яти сидерати, наприклад гірчицю, якщо 
там вже не ростуть морква, цибуля, ре-
диска. Є багато варіантів сумісності рос-
лин в одній грядці. Затіняюча сітка захи-
щає рослини від спеки, затримує град, 
частково очищає дощові опади (працює, 
як сито).

При порівнянні грядок, в яких росли-
ни розвивалися під агроволокном і без 
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нього, а також тих, які росли під затіня-
ючою сіткою, і без неї, виходить велика 
різниця і в розвитку самих рослин, і в 
отриманні врожаю. Під укриттям плодо-
носити рослини починають раніше. При 
своєчасних обробках біопрепаратами і 
підживленні виходить добрий урожай. 
Помідори збирали через день по відру, 
посаджено було всього 5 грядок, по 2 
ряди в кожній, довжиною 4 м і шириною 
70-80 см. Зав'язування китиць на томатах 
майже 100%. Рідко була засохла томатна 
квіточка. У 
наступному 
сезоні буде-
мо підходи-
ти більш ре-
тельно до 
вибору 
стійких до 
захворю-
вань сортів 
томатів –це 
важливо в 
умовах клі-
мату, що змінився. Найбільший помідор 
цього сезону важив 734 г – це рожевий 
сорт великоплідного томата.

При порівнянні грядок, висаджених в 
різні терміни, тобто в квітні і травні мі-
сяці, така ж очевидна різниця у розвитку 
рослин. На грядці висадженої в травні 
розсади розвиток рослин слабкий, і вро-
жай вагомо менше. Ця грядка була без 
укриття, в ній рослини страждали від 
жаркого сонця, сухого вітру, дощів і хо-
лодних ночей.

Якщо у вас постраждали томати 
від негоди, то зневірятися не треба. За-
вжди є вихід, було б бажання. Можна і до 
середини літа посадити розсаду помідо-
рів під укриття або посіяти прямо в гряд-

ку насіння надранніх і ранніх сортів то-
матів, прикривши їх агроволокном. 
Останнім часом спостерігається тривала 

і порівняно тепла осінь. Під укриттям 
рослинам буде можливість дати врожай. 
У мене росте під агроволокном експери-
ментальна грядка ранніх сортів томатів, 
висаджених 17 липня. На них багато цві-
ту й зав'язі. І я сподіваюся з цієї грядки 
отримати додатковий урожай томатів.

Для обробки насіння застосовували-
ся  біопрепарати:  ЕМ-А,  Риверм, 
Мікосан-Н.

Для розсади: Біовіт, Мікосан-В, пе-
ред висаджуванням розсади Риверм.

Для обприску-
вання рослин і 
поливання гря-
док пасльонових 
культур застосо-
вувалися такі біо-
препарати: ЕМ-А 
+ Здоровий сад і 

Екоберин, 
Біовіт, 
Риверм 
а б о  Н В -
101, Три-
ходермін, 
Фітодок-
т о р  а б о 
Фітоспо-
рин, 
Планриз, Пентафаг.

Для підживлення рослин застосову-
валися настої з трав, ЕМ-екстракт, роз-
чин курячого посліду в початковій стадії 
росту рослин. У середині літа при форму-
ванні та зав'язуванні плодів розчин де-
ревного попелу, гумати калію, натрію. 
Різноманітність біопрепаратів дає мож-
ливість чергувати обприскування рос-
лин. У цьому сезоні було таке враження, 
що активізувалося багато видів грибко-
вих і бактеріальних вірусів, які живуть 
у ґрунті . 

Всі ці явища дають людині додатко-
вий шанс задуматися, а як ми будемо 
жити далі? Так само засмічувати й за-
йматися хімізацією 
своєї землі чи все ж зга-
даємо, що ми всі є час-
тиною природи на на-
шій планеті. Головне – 
дбайливе ставлення до 
своєї землі.

У цьому сезоні було 
багато питань про 
шкідників пасльоно-
вих культур. Це пас-
льонова совка і коло-

радський жук. 
З  жуком ми 
знаємо, як впо-
ратися. Це об-
роблення біо-
препарата-
ми Актофіт, 
Бітоксиба-
цилін, Дач-
ник, а от со-
вка, яка «дірявила» всі пасльонові, – для 
багатьох це було невідоме питання. Пер-
ше, що потрібно зробити в наступному 
сезоні, це заселити на своїй ділянці муш-
ку ентомофага – трихограму. Її селять 
тричі за сезон: у травні, червні, липні. 
Вона відкладає свої яйця у шкідників і 
таким чином зменшує їхню кількість. 
Якщо це робити колективно – результат 
буде вище. Це природний спосіб захисту 

від багатьох шкідників саду та 
городу. Можна в грядку з пас-
льоновими встановити ємкості 
з солодкою рідиною (зі старого 
варення зробити водяний роз-
чин), що приваблює нічних ме-
теликів. Вони добре ловляться 
на цю приманку. Й останнє, є 
біопрепарат від гусені 1-го і 
2-го поколінь – Лепідоцид. 
Можна робити бакові суміші: 
Актофіт, Бітоксибацилін, Ле-
підоцид, але передбачивши літ 
комах, які запилюють ваші 
рослини.

Я вам розповіла, як і що я роблю для 
своєї землі і своїх рослин. У вас можуть 
бути інші умови для вирощування рос-
лин. І тому я вас прошу зробити відповід-
ні висновки. Поверніться обличчям до 
природи і дійте за допомогою її законів.

Як зберегти помідори? Хочеться, 
щоб урожай зберігся якомога довше. По-
мідори можна зберегти до нового року, 
поклавши їх у ящик, на дно якого насти-
лається солома. На солому укладаються 
помідори один до одного, вгору плодо-
ніжкою. Температура при зберіганні по-
винна бути 11-13°С. Приміщення прові-
трюване. Кожен шар томатів перестила-
ється газетою. Якщо помідори молочної 

стиглості, то серед них 
кладуть один-два червоні 
для того, щоб інші почер-
воніли.

Гарних вам врожаїв і 
продуктивних рішень.

 Галина Просяна
організатор клубу ОЗ, 

м. Красний Лиман, 
Донецька обл.

Трихограмма

Солодка ловушка  
для шкідників
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Чи можливий Рай на Землі?
Кожен з нас може дати свою відпо-

відь на це питання, але для нас вона 
була знайдена в невеликому україн-
ському селі Миколаївка Корсунь-
Шевченківського району. Там ми 
побачили, що зусиллями двох людей 
–  Герти Анатоліївни Рихлевської та 
її чоловіка Олега Михайловича, за-
хоплених і, як кажуть по-українськи, 
завзятих, можна створити дивовиж-
ний, красивий і гармонійний про-
стір, який можна назвати простором 
Любові й Світла, де кожен куточок 
наповнений любов'ю і повагою до 
Матері-Земельки. На цій ділянці ми 
зрозуміли, що Рай створити можна і 
потрібно на своїй дачній ділянці.

Тут кожен куточок спланований 
і акуратно оброблений лише за ме-
тодом органічного землеробства. І 
ці методи дозволяють отримувати 
чудові результати – у серпні багато 
полуниці, малини, смородини, помі-
дор, велика кількість надзвичайно 
смачних сортів винограду. Надиха-
ли дивовижної краси і розмірів тро-
янди, які цвітуть поруч з ягідними 
кущами й овочами...

Оглянувши всю територію, ди-
вуєшся масштабами виконаної ро-
боти, глибині всіх задумів і намірів. 
Наприклад, біля входу – алея Сли-
вова, далі в глибині ділянки почи-
нається алея Анастасії, що посад-
жена на честь народження внучки й 
складається з ряду ялинок-красунь 
і ялівців. У центрі поля – альтанка, 
біля якої ростуть оцтові дерева, а по-
руч дві теплиці з помідорними дерев-
цями, інакше їх не назвеш, оскільки 
рослини досягли такої висоти й пло-
дючості, що їх можна порівняти з 
молодими фруктовими деревами. На 

ділянці росте величезна різноманіт-
ність пряних рослин – коріандр, ба-
зилік, надзвичайно гарна селера, 
розторопша і багато інших ...

Дякую вам, Герто Анатоліївно 
та Олег Михайлович, за тепло душі 
і дбайливе ставлення до землі, за 
щасливі моменти зустрічі! Нехай 
та радість, що світиться у ваших 
очах, буде множитися і ваше став-
лення один до одного буде прикла-
дом для всіх, хто вірить в любов!  

Миру, добра і процвітання вам і ва-
шим рослинам!

В гостях у Герти й Олега 
побували  Олена та Руслан Новосвіт,

члени Клубу ОЗ, м. Київ
 

P.S. І ви знаєте, друзі, полуниця у них 
на початку серпня солодка-солодка, 
наче надворі початок червня

Почну розповідь я з полуниці. На 
цей момент у нас на ділянці росте чоти-
ри види полуниці: Сельва – ремонтант-
ний сорт, Королева Єлизавета – тільки 
розводжу, сорт Суничний і ще один 
звичайний сорт полуниці, я вже назву і 
не пам'ятаю. Ось Сельву в перший рік я 
намагалася особливо не мульчувати, 
щоб вона давала вуса. А зараз вона за-
мульчована. На доріжках житні по-
жнивні залишки. На грядці внизу під 
мульчею і спанбондом ми накидали 
відходів овочевих та інших культур і пе-
ріодично підкидаємо туди ж свіжі. Все 
це поливаємо еМ-настоєм. Його ми го-
туємо так: беремо ємкість, в неї скла-
даємо кропиву, чистотіл, деревій, зві-
робій, інші зелені трави, порубані по-
передньо на 7-10-сантиметрові шма-
точки, додаємо залишки хліба, битих 
яблук і груш – цього року багато напа-
дало – додаємо сюди чисту еМ-
культуру, приблизно 200 мл на ємкість 
40-50 л. заливаємо водою. настоюємо 
10-14 днів. І поливаємо ділянку під по-
луницею із розрахунку 1 л на відро 
води 1 раз на тиждень. Після цього 
вкриваємо всю ділянку чорним спан-
бондом. Він прекрасно зберігає під со-
бою вологу, пропускає воду і повітря, 
захищає від проростання бур'янів і від 
болота під час дощів. Також захищає 
від проростання полуничних вусів. Й 
ось таким чином ми підживлюємо по-
луницю. Більше ніяких препаратів не 
застосовуємо, і, як бачите, вона здоро-
ва і плодюча. Після використання роз-
чину залишки зеленої маси рослин кла-
демо під кущі малини, аґрусу або під 
плодові дерева – це також відмінне до-
бриво. На зиму потрібно грядку з полу-
ницею посипати попелом, можна поли-
ти настоєм курячого посліду.

Зелені 
р о с л и н и  – 
звіробій, чи-
стотіл та інші 
– ми додаємо 
обов'язково 
в  р о з ч и н , 
оскільки це 
джерело хло-
рофілу, а, як 
відомо, склад молекули хлорофілу 
дуже схожий за складом на молекулу 
крові людини. Тому і в харчуванні лю-
дини так корисні зелені рослини, але 
трохи інші. Це салати, капусти, цибуля, 
багато трав. До речі, зараз (серпень – 
початок вересня) можна висівати зе-
лені кочанні культури, салати (Ай-
сберг, наприклад), пекінську капусту, 
шпинат, руколу. І при теплій осені ви з 
задоволенням їх застосуєте у себе на 
кухні. Харчуватися ними можна аж до 
грудня. Листя вранці дзвенить від мо-
розу, але варто пригріти сонечку, і наш 
салатик чудово відходить від примо-
розків і йде на приготування. А якщо і 
не встигне нормально прорости, то 
буде вам навесні прекрасний ранній са-
лат. Можна для надійності укрити бі-
лим спанбондом або замульчувати. 
Шпинат рекомендую вживати тільки в 
зеленому вигляді. Так ви споживаєте 
стовідсотково корисний продукт з усіма 
вітамінами. При споживанні вареного 
шпинату в організмі відкладаються 
солі, та й хлорофілу в ньому вже немає.

На зиму на місці майбутніх грядок 
закладіть кухонні залишки і полийте їх 
ЕМ-препаратом (100 мл на 10 літрів 
води).

А там, де у вас уже готові грядки, 
можна сіяти суміш сидератів вика + 
овес – це після збирання картоплі, ци-
булі та інших городніх культур.

Далі буде...

Поради від Герти

Як я садила озимий часник
У чудовій книзі «Дневники умно-

го дачника», написаній Курдюмовим 
у співавтор-
стві з Казарі-
ним, у розділі 
«Чесночочек-
чесночок» я 
дізналася про 
спосіб подвій-
ного саджання 
часнику. Город 
у мене дуже 
маленький, і 
всілякі хитро-
щі отримання 
більшого вро-
жаю з маленької площі ніколи не про-
ходять повз. Але щось мені мало віри-
лося в спосіб подвійного саджання. 
Може, площу зекономиш, та отримаєш 
невеликий часник. «Перевірю!» – вирі-
шила я і склала план досліду.

Експеримент номер один: посад-
жу часник за схемою – ряд подвій-
ного саджання, два ряди одинарно-
го.

Експеримент номер два: посаджу 
часник в різні терміни – 20 серпня, 
20 вересня і 20 жовтня. Експеримент 
номер три: розташовані горизонталь-
но рядки ділимо вертикально навпіл 
й одну частину поливаємо ЕМ-А, а 
іншу поливаємо простою водою.

Подивимося на якість і кількість 
врожаю.

20 серпня я висаджую озимий час-
ник сорту «богатир» у грядку розміром 
2×2 метри. Один ряд роблю подвійним 
саджанням і два рядки – одинарним 
саджанням. Що таке подвійне саджан-
ня? Цитую: «два яруси в одному гнізді... 
Перший зубок на глибині 11-13 см, при-
сипаємо його перегноєм, а вище, на 
глибині 6-8 
см, як при 
звичайно-
му саджан-
ні, садимо 
другий зу-
бок і при-
с и п а є м о 
його зем-
лею.

На біль-
шій гли-
бині земля 
промерзає 
значно піз-
ніше, і ниж-
ній зубок 
о т р и м у є 
кращі умови для вкорінення. Навесні 

сходи в гнізді з'являються майже одно-
часно, і за величиною часничини виро-

стають майже однакові».
Між часником я посіяла гір-

чицю.
20 вересня зробила ще одну 

посадку таким же чином: один 
ряд подвійний – 15 зубчиків у 
нижній ряд і 15 зубків у верх-
ній ряд. І один ряд одинарних 
15 зубків на глибині 7 см.

Настало 20 
жовтня, і я, за-
крутившись у 
справах, забу-
ла про дослід. 
Час пролетів, 
ладно, посад-
жу в листо-
паді. Ми ж на 
півдні – встиг-
ну,  адже те-
пло. А тут по-
чався сніг. У 

вікно, що настало, я висадила часник 
близько 20 листопада.

Наприкінці вересня перший часник 
(посаджений 20 серпня) показав свої то-
ненькі сходи.

Цю зимоньку ми запам'ятали – люта 
була. Морози доходили до -30 градусів. 
Сніг випав у листопаді, а ми й не чека-
ли такої суворої зими.

А що ж мій часник? Справа в тому, 
що мої грядки обнесені бордюром з  
шиферу. І снігу в них було – кучугури. 
Я сильно не переживала: часник – стій-
кий товариш, та й сніжна ковдра – тов-
ста.

Й ось настала весна. Розтанув сніг, 
і з'явилися мої грядки з часником. Зій-
шов майже весь. Сильніше були сходи 
серпневого часнику, трохи слабше ве-

ресневого. А ось листопа-
довий зійшов дуже рідко. 
Майже й не було його. Та 
й той слабенький, тонень-
кий.

Росте часник швидко, 
ніжка товста. Дивна річ – 
сильніше часник у подвій-
них посадках.

Коли ж збирати часник? 
У тій же главі книги Кур-
дюмова й Казаріна я дізна-
лася: потрібно залишити 
кілька стрілок часнику й 
не виламувати їх. Як тіль-
ки бульбочки на стрілці по-
чинають прокльовуватися 
– час збирати!

8 липня у нас почалося збирання вро-

жаю часнику. Всі садівники вже в черв-
ні викопали свій часник. А мій ніяк не 
показував, що вже час. Бульбочки на 
деяких стрілках не показували свої 
дзьобики. Червень був дощовим. Мої 
сусіди більше мене переживали за час-
ник: «Та викопуй ти його, вже час! По-
гниє! У всіх часник цього року поганий. 
Дочекаєшся...».

Ні! Головне – не піддаватися паніці. 
Й ось настав той день, коли бульбоч-
ки стрілок почали розкриватися. Ось 
вони, красуні: не підвели! До речі ка-
жучи, часник копати не довелося – він 
спокійно піддавався і йшов з гнізда 
на вихід. Земля на моїх грядках пух-
ка, хороша – не дарма постійно додаю 
туди органіку: траву, листя, кухонне 
лушпиння .

Результат очевидний:
• Найсильнішим був часник, посад-

жений у серпні! На нього тільки й хоті-
лося милуватися! Трохи гірше був час-
ник, посаджений 20 вересня, але теж 
хороший. Ну а посаджений в листопаді 
часник ми втратили.

• З розчином ЕМ-А цибулин більше 
за кількістю й величиною. ЕМочками 
ми стали поливати відразу після сад-
жання зубків, у серпні-вересні. Часник 
зміг краще вкоренитися, а без ЕМочок 
сподівався на свої сили, і слабо вкорі-
нені зубочки просто вимерзли.

• Найкраще садити часник у два яру-
си – місце, дійсно, економиться в два 
рази. Один подвійний ряд дорівнює 
двом одинарним.

• І ще я з'ясувала, навіщо потрібно 
обов'язково обривати стрілки при їх 
появі! На фото видно, як відрізняються 
головки часнику з обламаними стріл-
ками й головки з залишеними стрілка-
ми. (Залишила 5 штук для того, щоб по-
бачити час прибирання часнику).

З 4 кв. м. своєї далеко не найкращої 
грядки я отримала 15 кг головок часни-
ку!

 ІIнна Станіславська
Центр Природного Землеробства, 

м. Єсентуки, Росія

Так вони й росли у 
подвійному гнізді 

Головки з обломаними 
стрілками Головки зі стрілками
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земля щедра!

Ця розповідь буде трохи незвичною. 
Особливо для тих, хто тільки став на 
шлях природного землеробства, хто пе-
ревіряє з деякими сумнівами поради, 
прочитані в книгах і почуті з чиїхось 
уст. Про те, що Земля жива, що копати 
її не можна, що можна обійтися без от-
рутохімікатів, що ґрунт завжди (!) пови-
нен бути вкритий органікою за  природ-
ною подобою... книг написано багато. 
Та й семінари в кожному Клубі ОЗ про-
водяться щорічно. Так що інформації 
достатньо. Інша справа, що багатьом не 
віриться, що таке мож-
ливо. Страшнувато все 
це перевірити на своїй 
ділянці. Страшно втра-
тити урожай ...

Мені теж було колись 
боязко. Але, усвідомив-
ши, що будь-яке вторг-
нення в ґрунт приносить 
біль Землі, від перекопу-
вання відмовилася раз і 
назавжди більше десяти 
років тому. А потім в моє 
Життя прийшов Клуб 
ОЗ з новими знаннями і 
можливостями. І почав-
ся захоплюючий процес 
експериментів і перевір-
ки всього на практиці. 
Все це вилилося навіть 
у кілька книг. Але я і 
припустити не могла, 
що наше прагнення до 
відновлення родючо-
сті Землі і всіх рослин 
може перетворитися 

на проблему. Проблему ВЕЛИКО-
ГО врожаю, до якої наша сім'я вияви-
лася абсолютно не готовою. І тепер я 
можу сказати з повною підставою, що 
«Самая важная глава...» у моїй книзі 
«Давайте помиримСя с Природой» – 
неправильна. Неможливо прибрати 
повністю все, що дарує Земля, якщо до 
неї поставитися по-людськи.

Тепер я проходжу нові уроки. Почу-
ла, наприклад, торік від своєї улюбле-
ниці груші. Вона дала не менш 500 кг 
груш. Природно, що ми 
були не в змозі відразу 
все прибрати: і груші, і 
виноград, і овочі... Не-
рвую я під грушею, див-
лячись на укриту краси-
вими жовтими плодами 
Землю, чоловіка кличу: 
«Це ж не можна так за-
лишати. З цим же треба 
щось робити...» – і рап-
том чую філософське, 
у Простір, всім іншим 
рослинам сказане: «Що поробиш, вона 
ще того рівня світогляду, коли не ро-
зуміє, що з Природою треба ділити-
ся...» Ошелешено замовкаю, опускаю 
погляд на груші, що лежать..., а там 
бджілка їсть, мурахи діловито біга-
ють... І всілякої різної живності на 
цих грушах годується сила-силенна... 
І мені, Людині, стало соромно за свою 
жадібність. 

З Природою треба ділитися. Але 
й враховувати, що рослини, які ви 
так старанно вирощуєте, завжди 
з радістю готові вам віддати свої 
плоди. І дуже чекають вашої подя-
ки. Важливо про всіх пам'ятати і 
попередити, що ви про них не забули, 
а просто прибирання плодів «в порядку 
живої черги». І вони будуть терпляче че-
кати. Пишу про це знову ж зі свого до-
свіду. Абрикосик один у нас засмутився 
в цьому році. Чотири абрикосових де-
рева, дали богатий врожай. Добре, що 
хоч всі послідовно дозрівають. Такий 
урожай абрикос для нас не вперше. Але 

цього року про-
сто вал усіх 
продуктів. Я 
не пам'ятаю 
у своєму жит-
ті такого: ВСІ 
рослини на 
ділянці дали 
великий уро-
жай. Стабіль-
но. Напевно, 
енергії інші 
прийшли на 

планету нашу. Фантастика! Не встигаєш 
одне переробити, а там вже щось інше на 
підході. Ось і замоталися. І якось не под-
умала, що мій улюблений ананасовий 
абрикосик, мною посаджений, засумує. 
Подумав, що нікому його плоди вже й не 
потрібні... Виявилося це вже при збиран-
ні. Побачили незвичайну картину: зовні 
плід красивий, а всередині гнити почи-
нає. Це здивувало, а значить, приверну-
ло увагу. І ось тоді я весь біль абрикоса і 
почула. Як діти малі! Які вони вразливі! 
Доводиться «тримати хвилю», тобто 
своєю думкою всіх заспокоювати, люби-
ти і втішати. І розповідати, що про них 
не забули, черга дійде і до їхніх дарів.

З гіркотою згадую про захоплення де-
якими людьми стимуляторами росту. 
На мій погляд, це шлях в інший бік. Да-
лекий від великих врожаїв. І тим більше 
від справжніх продуктів харчування, 
гідних годувати Людини. Поміркуйте 
самі, чи виросте здоровою людина, якщо 
її з грудного віку напихали анаболіка-
ми? Стимулятори росту (будь-які) – це ті 
ж анаболіки для рослин. Це антиприрод-
но, на мій погляд. Найкращий стимуля-
тор росту – це Любов. Любов і благодат-
не світло, що іде від Людини. І повірте, 
Земля і її рослини повернуть вам це сто-
рицею. Тільки будьте до цього готові. І 
тоді ВЕЛИКИЙ врожай для вас не буде 
проблемою.

В.ІI. Ляшенко
Клуб ОЗ, м. Нікополь

Будь-яке штучне втручання в життя 
дерева зменшує сумарний результат (уро-

жай), здоров'я і термін життя дерева.
Валерій Костянтинович Желєзов

Більшість агроприйомів, при-
думаних у традиційному садів-
ництві, – дикі, неуцькі та неефек-
тивні.

Найперший і найпростіший при-
клад – поливання дерев.

Ну хто б сперечався про корис-
ність поливання. І яким, здавалося 
б, природним виглядає твердження 
численних авторів про нечасті, 2-3 
й не більше 4-х, поливання за ... все 
літо. Поливання, так би мовити, про 
запас.

Чи може це твердження бути істи-
ною? Ні, це тільки здається. Давайте 
використаємо мій фірмовий прийом 
і подумки перетворимося на найко-
рисніших істот на землі.

Побудемо в шкурі черв'яка, гриб-
ниці, бактерії і т.д. Й ось ґрунт саме 
під деревом – наша рідна домівка. 
Крона дерева з весни до осені дбай-
ливо перерозподіляє дощові потоки, 
забезпечуючи нас у достатній кіль-
кості найкориснішою, насиченою 
сонцем дощовою вологою. А зайву, 
згубну, за допомогою спеціальної бу-
дови листя, ске-
лета і його нахи-
лу відправляє з 
листа на лист, з 
листа на лист... 
все нижче й далі, 
нижче й далі – 
на периферію 
крони, де й роз-
ташовані кінчи-
ки найдрібніших 
корінців дерева. 
Тепер ті, хто ще 
вчора з азартом 
шматував крону, 
більше ніколи 
цього робити не стануть.

Ось перед вами фото № 1. До цієї 
яблуні не підходили з секатором, і 
перед вами справжній, затишний, 
максимально захищений від ката-
клізмів «будинок з усіма зручностя-
ми».

Так, під деревом черв'якам за-
тишно, але як їх треба ненавидіти, 
щоб, думаючи, що допомагає дере-
ву, навчений горе-авторами довір-
ливий садівник, озброєний сучасною 
технікою, надовго кидає під дерево 

шланг з потужним струменем води. 
Для всієї підземної живності це все-
ленський потоп!!! Й ось вже загинули 
( п о т о н у -
ли) наші 
к р а щ і 
д р у з і , 
д о щ о в і 
ч е р в ' я к и . 
А роз-
б у д о в а -
не ними 
п і д з е м -
не місто 
з н и щ е н е 
з усіма 
м е ш к а н -
цями. Хто 
не знає, 
пояснюю.

« Д о -
щ о в и м и » 
ч е р в ' я к і в 
н а з в а -
ли че-
рез непорозуміння. Насправді – це 
підземні слюсарі-сантехніки вищої 
кваліфікації, що відповідають у бу-
динку-дереві за аерацію-вентиляцію 
(постачання кисню), каналізацію 
(відведення відходів життєдіяльно-
сті всього харчового ланцюжка і зай-

вої вологи), водопостачання 
різних «підвальних» горизон-
тів-поверхів зверху (дощі, по-
ливання) й знизу –вологі випа-
ровування з підземних джерел 
(спека, посуха).

Тепер ви зрозуміли, друзі 
мої, що поради про рясні не-
часті поливання – це незаба-
ром слабкість, хвороби й неми-
нуча смерть дерева.

Так що ж робити, не полива-
ти чи що? 
З в и ч а й н о 
ж, полива-
ти: посухи 
– страшна 
річ для всіх 
м е ш к а н -
ців будин-
к у - д е р е в а . 
Але! По-
в т о р ю ю ч и 
п р и й о м и 
не з книг 
( в и с м о к -
тані з 

пальця), а наслідуючи природу: в 
плодовому саду єдине корисне по-

ливання – це поливання зверху, 
дощування.

Ось приблизно так, як на фото № 2.
І ще кілька загальноприйнятих 

міфів у традиційному садівництві.
Міф 1. Багаторазове пе-

ресаджування молодих де-
рев наближає термін пло-
доношення.

Скалічене дерево прагне 
швидше розродитися уро-
жаєм, щоб залишити після 
себе потомство.

Першу згадку про пе-
ресаджування я виявив у 
видатного садівника Р.І. 
Шредера. Він радив пере-
саджувати кореневласні 
дерева, які зазвичай да-
ють врожай на 10-15-й рік. 
І все б нічого, але сучасні 
«послідовники» пересад-
жують по 3-4 рази щеплені 
дерева, калічачи їх, затри-
муючи нормальний розви-
ток, втрачаючи майбутній 
урожай.

Тільки той саджанець 
має право (можливість) на довге 
квітуче жит-
тя, який почи-
нався з насін-
ня й ніколи не 
пересаджував-
ся!

Міф 2. Об-
різування цен-
трального ко-
реня саджанця 
при саджанні 
– умова ство-
рення «пишних» 
бічних коренів, зовсім не шкідлива 
для дерева.

Найшкідливіший міф, особливо 
для Сибіру, де глибина промерзання 
землі досягає 1,5-2 м. Центральний 
корінь забезпечує харчування кро-
ни мінерально-сольовим розчином, 
який не замерзає й знаходиться в 
нижніх (що не промерзають) шарах 
ґрунту.

Будь-який пересаджений саджа-
нець з обрубком центрального ко-
реня – це натуральний «інвалід ди-
тинства».

Компроміс припустимий тільки 
для кореневласних яблунь, слив та 
вишень – для місць із близьким роз-
ташуванням ґрунтових вод.

Далі буде ...

Валерій Костянтинович Желєзов

м. Саяногорськ, Росія

Альтернативне садівництво Желєзова

Інгредієнти: 200 г пшенично-
го борошна, 100 г вершкового 
масла, 1/ 2 ч.л. гашеної соди, 200 
г сметани 20% жирності, 3-4 
великих головки ріпчастої цибулі, 
1 яйце, 100-200 г твердого сиру, 
чорний мелений перець, сіль.

Приготування
Просійте в глибоку тарілку борошно, додайте 2 ст.л. 

сметани, гашену соду й розтоплене вершкове масло. 
Ретельно перемішайте і замісіть пластичне тісто. 
Розподіліть тісто по всій формі для випікання й постав-
те форму з тістом в холодильник на 20-25 хвилин. Тим 
часом приготуйте начинку. Ріпчасту цибулю наріжте 
півкільцями і посмажте до прозорості на олії. Посоліть і 
приправте перцем. У форму на тісто викладіть рівним 
шаром цибулю. У глибоку тарілку викладіть сметану, що 
залишилася, і яйце. Збийте. Отриманим соусом залийте 
цибульну начинку пирога. Натріть сир на крупній тертці 
і посипте всю поверхню пирога. Розігрійте духовку до 
180°C і випікайте французький пиріг до готовності 
(близько 30-40 хвилин), поки сир не підрум'яниться.

Пиріг виходить дуже смачним!

р
е
ц
е
п
т

Французький цибульний пиріг

Валерій Костянти-
нович Желєзов – авто-
ритетний фахівець у са-
дівництві з 30-річним 
стажем, який присвятив 
своє життя створенню 
унікального Сибірського 
саду, де ростуть і плодо-

носять десятки сортів плодових дерев світових 
стандартів. Сад розташований у Саяногорську, 
на кордоні Хакасії й Красноярського краю, в по-
мірному кліматичному поясі з різко континен-
тальним кліматом. Стійкі морози починаються 
там з листопада і тривають приблизно до берез-
ня. Зима малосніжна, в окремі роки трапляють-
ся морози до -40. І ось у таких малопридатних 
для садівництва умовах Валерію Костянтинови-
чу вдається вирощувати незвичайні для Сибіру 
південні сорти абрикосів, персиків, слив, яблук, 
груш та інших культур.

Фото 1

Фото 2
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Р Е ц Е П т и Э К О П О б у т

Кинути курити допоможе копитняк!
Доброго дня, шановні читачі!
Любителі «тихого полювання», які часто 

відвідують лісові хащі в пошуках ягід, грибів, 
очевидно, не раз помічали в тіні лісових дерев 
(особливо листяних, рідше хвойних) острівці 
або суцільні зарості рослини, яка розповзлася 
по землі, з круглим, у вигляді відбитка кін-
ського копитця темно-зеленим блискучим 
листям.

Так от, ця рослина називається копитняк 
європейський. Багаторічна трав'яниста рос-
лина сімейства кірказонових. Травники дуже 

добре знають цю рослину, оскільки вона за-
стосовується для лікування очних і носоглот-
кових захворювань. Настій кореня застосову-
ють всередину при головному болю, теплий 
настій закапують у вухо при глухоті по 3-4 
краплі.

Відвар рослини (1 склянка на 5 л води) зміц-
нює волосся й надає йому м'якості.

При алкоголізмі 1 ст. ложку настою росли-
ни змішують з 0,5 літра горілки. Цей спосіб 
викликає сильну блювоту й огиду до спиртно-
го. Курс лікування – кілька днів (М.А. Но-

саль).
Про більш детальне застосуванні копитня-

ка європейського можна дізнатися в будь-
яких довідниках з лікування травами.

На своїх лекціях про цілющі властивості 
льону, проводячи паралель між властивос-
тями неочищених зерен рису й необробле-
них волокон, я багато разів запитувала ау-
диторію: чому нешліфований рис для спо-
живача коштує 
набагато дорож-
че, ніж шліфова-
ний. Перша відпо-
відь, як правило, 
була такою: нео-
чищений рис ко-
рисніше, в обо-
лонці міститься 
багато цінних для 
людського орга-
нізму речовин. 
Безперечно, корисніше, але що ж робить ви-
робник для цієї корисності? При порівнянні 
цін створюється враження, що рис у полі 
росте шліфований, а в процесі виробництва 
за допомогою високих технологій на кожне 
зернятко особливим способом наноситься 
цінна оболонка.

А скільки ще придумано й розрекламо-
вано штучних речей, які в принципі не тіль-
ки не потрібні, але навіть приносять шкоду. 

Хоча б навіть тим, що змушують людину 
витрачати час і сили на заробляння грошей, 
які в підсумку будуть витрачені на непо-
трібні речі, а потім ще й на збері-
гання й обслуговування цих ре-
чей.

Найбільш цінні, корисні 
властивості всьому на Землі 
дані Природою, причому все це 
існує відкрито, просто ле-
жить у нас під ногами.

Ось, наприклад, як виявила 
себе сувора лляна тканина (яка 
якраз найменше за все обробля-
ється на виробництві) в неперед-
бачуваній побутової ситуації. Всі 
жінки (та й не тільки жінки) знають, що, 
надягаючи після зимових чобіт туфлі, мож-
на дуже швидко натерти ноги навіть не 
обов'язково новим взуттям. Так сталося й зі 
мною. Не маючи під рукою спеціального 
пластиру, я прикріпила до рани маленький 
шматочок льону. У підсумку спокійно ді-
йшла додому, легко зняла тканину (вона на-
віть не подумала прилипнути, як це буває зі 
звичайним бинтом, і не було ніяких пухи-
рів) і вже через день носила ті ж туфлі, тіль-

ки без всяких проблем. Таку пов'язку 
ми зі співробітницями робили ще у 
двох подібних випадках – і вони теж 
швидко забували про розтерті п'яти 
й мізинці. Був ще й випадок серйоз-
ніше. Співробітниця обпекла ногу 
окропом, і, хоча одяг зменшив темпе-
ратуру води, був сильний біль. Під 
рукою нічого, що, на нашу думку, 
могло допо-
могти при 
опіку, не ви-

явилося. Прийшла 
думка прикласти 
лляну тканину, і че-
рез кілька хвилин, 
як сказала сама по-
страждала, вона за-
була про біль.

А ось іще цікава 
історія. На ювілей 
людині подарували 

простирадло з цілющого льону. Спочатку 
реакція була приблизно така: як же на тако-
му коричнево-сірому простирадлі спати, 
воно ж зовсім не схоже на звичайну постіль? 
Але оскільки подарунок був від улюбленої 

дочки, про-
стирадло ви-
прали й спро-
бували у ділі. 
У підсумку 
ювіляр зізна-
вся, що спати 
на такій по-
стелі – одне 
задоволення, і 
купив такі 
простирадла 
всій родині.

Відрадно думати про те, що зараз на-
став такий час, коли людство усвідом-
лює безвихідність технократичного 
шляху розвитку, поступово переходить 
від споживчого маркетингу до бережли-
вого способу життя, відроджує ремесла, 
повертається до землі.

Напевно, одна з найголовніших змін у 
світогляді полягає саме в тому, що, чим 
більше людина спілкується з землею, глиб-
ше розуміючи мудрі принципи взаємодії 
всього, що на ній живе, тим простіше їй ро-
зібратися і в заплутаних умовностях сучас-
ного порядку речей, придуманого штучно. 
Або прийняти рішення не розбиратися в 
цьому, не гнатися за модою, а спрямувати 
свої думки на розуміння Природи і згоду з 
нею.

Тамара Яременко
Клуб ОЗ, м. Київ

Жити в злагоді з природою

Продукцію з необробленого льону запитуйте в Клубі ОЗ у вашо-
му регіоні. Пледи-покривала, простирадла, наволочки, подушки з 
льону та гречаного лушпиння, ковдри з лляної необробленої повсті, 
панами, мішечки й торбинки, лляна тканина й багато іншого при-
несуть у ваші оселі чистий затишок, заснований на цілющих влас-
тивостях природних матеріалів. Ця продукція покликана сприяти 
перетворенню людського побуту таким чином, щоб він гармоній-
но вписувався в природний кругообіг, не навантажуючи Землю хи-
жацьким видобутком сировини, шкідливим виробництвом і неор-
ганічним сміттям. 
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Домашній кетчуп

Здрастуйте, дорогі одноклубники!
Цю апетитну томатну приправу багато 

хто любить і частенько купує в магазині. Але 
смак домашнього кетчупу із стиглих помідо-
рів ні за що не зрівняється з магазинним. Кет-
чуп за цим рецептом має дуже приємний, ба-
гатий смак і виходить особливо ароматним 
завдяки спеціям, кількість і склад яких мож-
на варіювати згідно з вашим смаком. Отже, 
рецепт:

4 кг помідорів – порізаних; 8 шт. солодкого 

перцю – без серце-
винки; 0,5 кг яблук 
– без насіння (порі-

зати часточками); 0,5 кг цибулі – порізати пів-
кільцями; 3 гірких перці (без насіння), якщо 
подобається не сильно гострий кетчуп, до-
статньо одного (порізати дрібно).

Все в каструлю. Варити 3 години на по-
вільному вогні, помішуючи (краще в нержа-
війці – не підгорає). Кришкою не накривати.

Коли маса охолоне, пропустити через со-
ковижималку. Додати: 200 г цукру, 2 ст. лож-
ки солі, 7-8 штучок гвоздичок, 1/4 ч. ложки 
кориці, 1 ч. ложку червоного перцю або па-
прики, 1 ч. ложку запашного меленого пер-
цю. Прокип'ятити 45 хв. (помішуючи). Криш-
кою також не накривати. Розкласти по бан-
ках. Герметично закупорити.

Щоб вийшов інший смак у кетчупу, за-
мість кориці можна покласти 1 ч. ложку су-
хої приправи «Сацибеле» (її можна купити на 
ринку у вірменок на вагу).

Долгалева Ольга
член Клубу ОЗ, м. Луганськ

Цукати з 
гарбуза

Беремо гарбуз, бажано солодкого смаку 
і яскраво-помаранчевого кольору, чистимо, 
видаляємо насіннєву камеру, нарізаємо 
скибочками довільної форми товщиною 0,5-
1 см. Готуємо сироп: 1 склянка води, 1 
склянка цукру й 1 лимон. Воду й цукор по-
міщаємо в широку каструлю або таз, дово-
димо до кипіння, кладемо в закипілий си-
роп лимон, порізаний на часточки без на-
сіння, за смаком можна додати паличку 
кориці, кілька зірочок бадьяну, гвоздику 
або шматочок стручка ванілі. Поміщаємо 
в сироп підготовлений гарбуз. Кількість 
гарбуза залежить від об'єму тари. Зменшу-
ємо вогонь, робимо його дуже маленьким і 
постійно помішуємо гарбуз, щоб він був по-
критий сиропом. Процес варіння триває 
приблизно 15-20 хв. Гарбуз не можна пере-
варювати, він повинен трохи хрустіти. Піс-

ля цього вимикаємо вогонь і залишаємо 
гарбуз насичуватися сиропом протягом го-
дини. Після цього відкидаємо на друшляк 
і викладаємо на сушарку Ізідрі.

Час сушіння – 10-12 годин. Такі цукати 
добре робити з моркви й кабачків, кабачки 
можна забарвити вишневим, буряковим 
або іншим червоним соком.

Наталя та Олександр Лукаші
члени Клубу ОЗ, с. Самсонівка

Чернігівська обл.

Але я хочу розповісти, як мій чоловік кинув 
курити завдяки цій рослині й ось уже багато 
років навіть не повертається до цієї теми. Ба-
гато наших знайомих теж успішно застосува-
ли цей метод звільнення від нікотинової за-
лежності.

А діло було так: мій чоловік викурював до 
двох пачок на день. Ніякі вмовляння взяти 
себе в руки, проявити силу волі не допомага-
ли. Бувало, він прокидався о 2-3 години ночі, і 
якщо не «затягнеться», то сну вже не було. Я, 
знаючи властивості копитняка європейського 
і його смак, вирішила спробувати застосувати 
корінці цієї рослини. Треба сказати, що сухі 

корінці, коли їх розжувати, мають присмак 
тютюну. Так от, я набрала цієї рослини з ко-
рінням, виполоскала у воді, обрізала листя та 
сухі коробочки насіння і висушила. Листя не 
стала залишати, так як уже був жовтень мі-
сяць, а його заготовляють в період цвітіння, у 
травні. Корінці нарізала довжиною 0,5-1 см 
(можна нарізати ще сирими) і стала давати 
чоловікові у паперовому пакеті замість насін-
ня. Він брав їх усюди, де б не був. Як тільки хо-
тів закурити, то брав 1-2 корінці, розжовував 
їх і тримав під язиком кілька хвилин. Рясну 
слину частково спльовував, а частково заков-
тував (не страшно, доза не велика). Потім 

спльовував і всю розжовану масу. І так до на-
ступного бажання затягнутися. На це «ліку-
вання» пішло близько 2-х тижнів. Це був жов-
тень 1988 року. З того часу бажання закурити 
у нього більше не було. Цей метод пропону-
вався багатьом знайомим, і допоміг він тіль-
ки тим, хто дуже хотів кинути курити. Спро-
буйте і ви цей метод, буду рада, якщо і вам він 
допоможе.

Л. Штельмах
член Клубу ОЗ, м. Лутугине

Луганська обл.

Зовсім випадково знайшла економічний 
і, як виявилося, швидкий спосіб сушіння 
пастили на сушарці Ізідрі – замість піддо-
нів для пастили можна використовувати 
пергаментний папір! Вирізаю його за фор-
мою лотка без бортиків; якщо не вистачає 
ширини рулону – вирізаю ще шматочок па-
перу з перекриванням на 1-2 см. Змащую 
якісною оливковою олією і заливаю пюре 
для пастили, іноді до країв. Відразу обмов-
люся – нічого не тече, якщо ставити запо-
внені лотки відразу на сушіння: пюре з 
будь-яких фруктів, навіть дуже соковитих, 
в'язке. Більше того, як виявилося, така пас-
тила сохне на півдня-день швидше, ніж на 
пластикових піддонах, що для мене особис-
то при багатому врожаї всіх фруктів і ягід 
виявилося значущим – деякі види пастили 
висихали менше, ніж за добу. Пергамент 
чудово відокремлюється від готової пасти-
ли і при акуратному поводженні може бути 
використаний 3-4 рази. 

Марія Газнюк
редактор газети «Диво-Земля»

член Клубу ОЗ, м. Київ

Як швидко 
сушити 
пастилу
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Чи вільна у нас думка?

П Р О  в а ж л и в Е

– В умовах побуту технократичного сус-
пільства, Володимире, думка людська 
ув’язнена, поневолена рамками й умовнос-
тями цього світу. Технократичний світ може 
існувати тільки за умови ліквідації свободи 
думки людської, поневолення її та погли-
нання енергії думки людської.

– Якось незрозуміло мені. Кожна людина 
за своє життя багато різного може передума-
ти. Сказати, наприклад, не все можна. Є кра-
їни, в яких більша свобода слова, в інших 
менша, а думати кожен вільний, про що за-
вгодно.

– Це ілюзія, Володимире. Більшість лю-
дей змушена думати про одне й те ж усе жит-
тя. Це легко побачити, якщо розділити різні 
моменти мислення однієї типової людини, 
що живе у твоєму часі, на окремі часові від-
різки, а потім скласти однакові думки. Та-
кою, зовсім нескладною дією ти визначиш 
головну думку людської спільноти свого 
часу.

– Цікаво. Давай разом спробуємо визна-
чити цю думку.

– Добре. Тоді скажи, яку ти назвеш цифру 
середньої тривалості людського життя?

– Це важливо?
– Не дуже, при однаковості мислення, але 

цифра потрібна для подальших розрахунків.
– Добре, вік людини в нашому часі вісім-

десят років.
– Отже, людина народилася. Точніше 

буде сказати – втілилась в матеріальному 
плані свого буття...

– Краще просто народилася, так зрозумі-
ліше.

– Добре. Ще маленька дитина дивиться на 
світ, який їй належить пізнати. Одяг, житло, 
їжу їй забезпечують батьки. Але так само 
батьки своєю поведінкою, ставленням віль-
но чи мимоволі прагнуть передати їй свої 
думки й ставлення до навколишнього світу. 
Видимий процес пізнання триває приблизно 
вісімнадцять років, і всі ці роки технокра-
тичний світ 
намагаєть-
ся перекона-
ти молоду 
людину у 
своїй значи-
мості. Далі, 
в шістдесят 
два роки, 
що залиши-
лися, можна 
припусти-
ти, що лю-
дина може 
розпоря-
джатися 
с а м а  н а -
прямком роботи своєї думки.

– Так, може, а ти казала, що її хтось ско-
вує.

– Казала. Ось і давай порахуємо, скільки 

часу вона вільна самостійно 
думати.

– Давай.
– Щодня певний час лю-

дина спить, відпочиває. 
Скільки годин людина що-
дня витрачає на сон?

 – Як правило – вісім.
– Ми взяли за основу 62 

роки життя людини, помно-
живши їх на вісім годин що-
добового сну, з урахуванням 
високосних років вийде, що 
587928 годин свого життя людина спить. Що-
денний восьмигодинний сон виливається у 
двадцять два роки безперервного сну. Відні-
мемо ці двадцять два роки від шістдесяти 
двох років життя й отримаємо 40 років не-
спання. Під час неспання більшість людей 
займається приготуванням їжі. Скільки, по-
твоєму, людина витрачає на приготування і 
прийом їжі?

– Жінки в основному готують, правда, чо-
ловікам доводиться більше часу витрачати, 
щоб заробити на продукти.

– І скільки ж, Володимире, витрачається, 
на твою думку, на приготування і прийом 
їжі щодня?

– Ну якщо врахувати закупку продуктів, 
приготування сніданку, обіду й вечері, то го-
дини три, напевно, в будній день. Тільки не 
всі в сім'ї займаються приготуванням, ре-
шта їсть, ну, може, купувати продукти допо-
магає, посуд мити, так що на кожну людину 
години дві з половиною припадає.

– Насправді більше, але будь по-твоєму, 
візьмемо всього дві з половиною години в 
день, помножимо їх на кількість прожитих 
днів і вийде 61242,5 години, або 25517 днів, 
або 7 років. Віднімемо їх від 40 років, зали-
шиться 33. Щоб мати можливість отримати 
їжу, одяг і житло, людина, що живе в техно-
кратичному світі, повинна виконувати одну 
з необхідних цьому світу функцій – працю-

вати. Я хочу 
звернути твою 
увагу, Володи-
мире, людина 
повинна працю-
вати, займатися 
якоюсь справою 
не тому, що 
вона їй дуже по-
добається, а на 
догоду техно-
кратичному сві-
ту, інакше лю-
дина буде по-
збавлена життє-
во важливого 
для неї.

Скільки ж часу змушена витрачати біль-
шість людей щодня на роботу?

– У нашій країні – вісім, та на дорогу до 
неї і назад ще приблизно години дві йде, але 

щотижня два вихідних буває.
– От і спробуй порахувати сам, скільки 

умовних років свого життя людина витрачає 
на далеко не завжди улюблену нею роботу.

– Довго рахувати без калькулятора, ти 
сама скажи.

– Беручи загалом, за тридцять років так 
званої трудової діяльності десять років вона 
безперервно працює на когось, а точніше на 
технократичний світ. І тепер від 33 років 
життя ми повинні відняти ці десять років, 
залишиться 23.

– Чим ще займається щодня людина про-
тягом свого життя?

– Телевізор дивиться.
– Скільки часу щодня?
– Години три, не менше.
– Ці три години виливаються у вісім років 

безперервного сидіння біля екрану телевізо-
ра. Віднімемо їх з решти 23 – залишиться 15. 
Але і цей час ще не вільний для занять, влас-
тивих тільки людині. Людська думка інерт-
на. Вона не може різко перемикатися з одно-
го на інше. Якийсь час думка аналізує отри-
ману інформацію. Беручи загалом, серед-
ньостатистична людина за все своє життя 
думає над світобудовою всього 15-20 хвилин. 
Хтось взагалі жодного разу про це не замис-
люється, хтось роздумує кілька років. Ко-
жен сам для себе може визначити, проаналі-
зувавши прожиті роки.

Кожна людина індивідуальна – вона 
більш значуща, ніж взяті всі разом галакти-
ки, бо здатна їх творити. Але кожна людина 
– частинка спільноти людської, яке в цілому 
і можна розглядати як єдиний організм, єди-
ну сутність. Потрапивши в капкан технокра-
тичної залежності, велика сутність Всесвіту 
замикається на саму себе, втрачає справ-
жню свободу, стає залежною, включає меха-
нізм самознищення.

Інший, відмінний від повсякденного, спо-
сіб життя ведуть люди, які живуть у посе-
леннях майбутнього. Їх думка вільна і людя-
на, в єдиному злита устремлінні вона, з без-
виході виводить співтовариство людське.

Володимир Мегре
«Кто же мы?»

Великою проблемою для більшості мо-
лодих сімей сьогодні є штучно створена не-
доступність житла, його дорожнеча.

Більшості людей все життя доводиться 
ходити на нецікаву роботу, щоб оплачува-
ти оренду найманої квартири й зводити 
кінці з кінцями. Комусь «пощастить» за до-
помогою родичів, кредитів і боргів купити 
маленьку квартиру в місті, де немає чистої 
води, повітря, немає можливості пройтися 
босоніж по траві й зірвати стигле яблуко зі 
свого саду.

Більшість із тих будівель, в яких ми жи-
вемо й працюємо, не мають душі, вони по-
творні й токсичні.

Чому ж люди прагнуть жити в штучних 
бетонних комірках, замість того щоб на 
своїй землі побудувати будинок своїми ру-
ками з природних матеріалів?

Багато хто думає, що свій дім – це роз-
кіш для багатих!

Хочу Вам з упевненістю сказати, що 
вартість зведення власного будинку 
значно менша від ціни покупної квар-
тири, особливо якщо використовувати 
місцевий будівельний матеріал.

Якщо Ви живете в лісистій місцевості і 
ціна на ліс у Вас не велика, то є сенс побу-

дувати дерев'яний будинок із кругляка 
будь-якого діаметру в 2 шари з засипанням 
повітряного простору між шарами величи-
ною в 10-15 см крупною стружкою хвойних 
порід деревини.

Якщо Ви живете в місцевості з глинис-
тим ґрунтом  і недалеко від Вас є поля з жи-
том, то є сенс побудувати будинок з сама-

ну. Саман – ідеальний будівельний матері-
ал для приміщень з неправильними, вигну-
тими, органічними формами. Глина має 
властивість вбирати токсини, вона дихає, 
влітку в такому будинку прохолодно, а 
взимку тепло. Можна побудувати будинок 
за технологією екопоселення «Ковчег» – 
«Полегшений саман ». Це прекрасна тех-
нологія. Будинок виходить те-
плим і не горить! Більш кон-
кретно про технологію можна 
дізнатися на офіційному сайті 
екопоселення.

Якщо Ви живете в місце-
вості, де є тільки посадки 
жита і ґрунт містить мало гли-
ни, будуйте за технологією 
солом'яних 
блоків Євге-
нія Широко-
ва. Про цю 
технологію є 
дуже багато 
матеріалу в 
інтернеті.

Якщо ви 
живете в міс-
цевості, бага-
т і й  н а т у -
ральним каменем, то найдешевше буду-
вати саме з цього матеріалу. Не забувайте 
провести роботи з утеплення стін зовні для 
зниження витрат на опалення будинку в 
зимовий період.

При будівництві з натуральних ма-
теріалів не забруднюються ні вода, ні 
повітря. Зайві матеріали відправля-
ються назад в землю без істотних змін. 
Якщо саманна, наприклад, споруда 
більше не потрібна, вона розбирається 
на початкові компоненти, і на її місці 

виростає сад.
На жаль, дуже багато хто вва-

жає, що тільки в квартирі можна 
мати всі зручності, що тільки у 
квартирі нам нічого не треба роби-
ти. А хто-небудь замислювався про 
те, що і в своєму будинку легко, з 
мінімальними грошовими витрата-
ми можна створити всі зручності.

Давайте розглянемо ці самі зруч-
ності:

1. Опалення. Так! У квартирі 
опалення вже проведено. Ось тіль-
ки маленький нюансик є! Місячна 
оплата комунальних послуг за опа-
лення квартири часто перевищує 

оплату свого будинку за весь рік! Мало 
того, опалення квартири, як правило, зали-
шає бажати кращого. При правильних те-
плотехнічних заходах у своєму будинку 
витрати на його опалення можуть виявити-
ся нижче оплати за користування газовою 
плитою!

2. Водопровід холодний і гарячий. Як 

правило, оплата за ці комунальні послуги 
в квартирі в рази перевищує витрати на ту 
ж воду в своєму будинку. Отримати воду у 
своєму будинку не становить проблем у 
найбільш глухому селі. Варіантів просто 
величезна кількість. Це і насос в колодязь, 
і своя свердловина, і підключення до цен-
трального водопроводу (якщо він є). Я на-
віть на дачі такий водопровід собі провів, 
не кажучи вже про душову кабіну з гаря-
чою водою. Тепер про гарячу воду. У квар-

тирі вона буває 
не завжди. Жите-
лі квартир це чу-
дово знають. 
Отримати гаря-
чу воду в своєму 
будинку можна 
легко! Це і дру-
гий контур в кот-
лі, це і проточ-
ний або накопи-
чувальний водо-

нагрівачі, що працюють від елек-
трики, це і АОГВ, якщо у Вас є газ.

3. Каналізація. Влаштувати 
каналізацію в своєму будинку 
теж проблем не становить. Єдина 
різниця такої каналізації в своє-
му будинку і в квартирі полягає в 
тому, що в квартирі Ви за каналі-
зацію платите, а в своєму будинку 

використовуєте каналізаційні стоки з при-
бутком для себе (використовується або як 
дренажний полив ділянки, або як добрива 
у вигрібній ямі).

У моїй книзі «Это твой дом» (перевидана 
в Україні видавництвом «До Землі з любо-
вью» під назвою «Экодом») дані рішення не 
тільки з улаштування всіх видів зручнос-
тей, а й можливості альтернативних дже-
рел енергії для власного будинку.

Так що думайте самі! 
З повагою ,

Мужиков О.Б. 
інженер- будівельник,

автор книги «Это твой дом» 
(у статті використані матеріали з книги 

«Дом из самана. Философия и практика»)

Кожен може будувати дім!

Детальніше про технології 
спорудження будинку з природ-
них матеріалів можна дізнати-
ся в книгах «Экодом» та «Дом из 
самана. Философия и практика» 
Янто Еванса. Ці книги – справ-
жнє джерело практичних знань 
і натхнення. Ознайомившись з 
ними, Ви зможете легко побуду-
вати свій власний будинок. Кни-
ги запитуйте в Клубі ОЗ у вашо-
му регіоні.
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– Тато, тато, а чому всі діти живуть з бать-
ками в родових помістях, веселі, здорові, кра-
сиві, у всіх є гарні сади з різними смачними 
плодами й добрі будинки? А ми живемо в за-
душливій квартирі й дихаємо вихлопними га-
зами, хворіємо, харчуємося з несмачного ма-
газину???

– Не звертай 
уваги, синку, це 
сектанти.

Гумор
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Лікарські трави 
на наших 
грядках

Серед безлічі способів лікування людей, 
мабуть, найбільш приємний і натуральний, 
а до того ж один з найдавніших – це лікуван-
ня травами.

Добре коли лікарські трави ростуть прямо 
на грядках. Посів лікарських рослин насін-
ням не завжди успішний. Тому Клуб ОЗ у м. 
Києві пропонує вам якісні саджанці (корінці-
цибулинки) багаторічних лікарських рослин, 
вирощених у київському Ботанічному саду 
ім. М.М. Гришка при лабораторії медичної 
ботаніки.

Рослини, які ви можете придбати: аїр бо-
лотний, амурський плющ, барвінок малий, 
валеріана лікарська, вербена лікарська, гісоп  
лікарський, гринделія могутня, діоскорея 
кавказька, елеутерокок колючий, ехінацея 
пурпурова, копитняк європейський, лаконос 
американський, лещиця волосиста, м’ята 
перцева (сорт «Лебединая песня»), м’ята пер-
цева (сорт «Лидия»), м’ята перцева (сорт «Лу-
бенчанка»), материнка звичайна, мачок жов-
тий, осока парвська, очиток їдкий, парило 
звичайне, перстач  бiлий, полин естрагон 
(тархун), розторопша плямиста, рута запаш-
на (садова), скополія карніолійська, собача 
кропива звичайна, солодка гола, суниця лісо-
ва, чебрець плазкий, шавлія мускатна.

Короткий опис пропонованих рослин за-
питуйте у консультантів в Клубі ОЗ м. Києві 
або перегляньте в каталозі посадкового ма-
теріалу «Осінь-2013». Замовити каталог мож-
на за телефонами Інтернет-магазину: (099) 
535-04-21, (067) 215-17-23 або (099) 546-50-68 або по 
e-mail: zakaz@cluboz.net

нові брошури в Клубі Оз
«Картофель: полные закрома»
В'ячеслав Грисюк, А5 формат, 56 стор.
Ця брошура розповідає про те, як правильно викопати й зберегти 

картоплю, а також про осінні турботи юного картопляра: сівозміну й 
сидерацію, постійні й теплі грядки – й про інші, несподівані способи 
підвищення родючості.

Значну увагу приділено проблемі вірусних захворювань, впливу Мі-
косана, Екогеля й ЕМочок на здоров'я рослин, грамотному відбиранню 
посадкового матеріалу. Але все ж основний акцент зроблено на важ-
ливості осінніх заходів щодо підвищення родючості, тому брошура буде актуальна, навіть 
якщо картопля вже зібрана.

Президент Гурбангули Бердимуха-
медов 11 січня 2013 року підписав поста-
нову на засіданні уряду «в цілях пере-
творення Туркменістану на квітучий 
сад». Згідно з указом, в Туркменістані 
почалися масові посадки дерев. Лише 
у 2013 році на знак приходу «ери сили і 
щастя» в країні висадять три мільйони 
саджанців хвойних і листяних, а також 
плодових дерев і виноградних кущів.

Передбачається, що півтора млн. де-
рев посадять в столиці Ашхабаді, а 
іншу половину – в різних місцях краї-
ни, 80% територій якої займає пустеля 
Каракуми. Глава держави доручив Мі-
ністерству охорони природи Туркме-
ністану забезпечити посадковий мате-
ріал, а також проконтролювати вико-
нання доручення. 

У Туркменії міністерства, відомства 
і територіальна влада на закріплених 
за ними площах зобов'язані садити де-
рева і здійснювати догляд за посадка-
ми. За якістю цих робіт стежать контр-
олюючі органи аж до прокуратури. За 
погану організацію роботи по озеленен-

ню голова міністерства, відомства або 
місцевої адміністрації може втратити 
посаду. Перші спроби озеленення були 
зроблені в Туркменії торік, коли дерева 
висадили біля озера Сарикамиша, яко-
му інакше загрожувало обміління.

За матеріалами інтернет

Туркменістан буде квітучим 
садом!

Також раді представити вам новий випуск альманаху «Бібліотека ор-
ганічного землеробства»

«Выращиваем зонтичные: морковь, петрушку, укроп, сельдерей и 
другие»

А5 формат, 101 стор.
У цьому номері альманаху ви прочитаєте про вирощування смачних 

і корисних овочів – моркви, селери й петрушки кореневої; а також про 
найкорисніші приправи – кріп, петрушку, любисток, коріандр, фенхель, 
яглицю, кмин і пастернак. Дізнаєтеся, як ефективно захистити їх від хво-
роб і шкідників за допомогою біопрепаратів, пропонованих у Клубі ОЗ, як зберегти багатий 
урожай на зиму, використати при лікуванні багатьох захворювань і в кулінарії. У брошурі по-
дано рекомендації досвідчених членів Клубу ОЗ, їхні знахідки й спостереження щодо виро-
щування цих культур.

Бібліотека 
органічного
землеробства

Випуск № 4 (16)
2013

ВЫРАЩИВАЕМ
ЗОНТИЧНЫЕ:
МОРКОВЬ, ПЕТРУШКА, 
УКРОП, СЕЛЬДЕРЕЙ 

И ДРУГИЕ

Координати Клубу ОЗ 
у Вашому регіоні


