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РОДОВЕ  ПОМІСТЯРОДОВЕ  ПОМІСТЯ

Голос Землі
В душе каждого человека
Слышится голос Земли:
«Люди, хранители света,
Зачем вы живёте в пыли?

Повыгодней жизнь продаёте,
Цитируя истины тьмы.
Забыв, что вы в рае живёте,
Идёте тропой пустоты.

В лучах золотого рассвета
Цветут на полянах цветы.
Но вы чем-то заняты где-то
В плену городской суеты.

Влюблённых любовь покидает,
И вы это нормой сочли,
Но каждый душой ведь желает
Жить в светлом порыве любви...

За партами учатся дети
Считать хорошо и писать.
Про важность любви на планете
Им вновь позабыли сказать.

И рвутся от злости снаряды,
Неся собой гибель и страх.
Но есть те, кто этому рады,
Совсем нет любви в их сердцах.

Проснётся она в человеке,
И люди Земли как один
Творцами все станут навеки
Живых, не бездушных картин...»

И вот виден домик уютный,
В саду что цветущем стоит.
Отец в руках держит малютку,
С улыбкою с ней говорит.

У домика лёгкой походкой
То выйдет, то спрячется вновь.
В платьице с белой каёмкой
Как птица порхает любовь.

И только их встретятся взгляды,
Слегка улыбнётся она,
И нет ему лучшей награды,
Душа вдохновеньем полна.

Вокруг все друзья и соседи,
И счастье вблизи и вдали.
Тут души людские запели,
И с ними пел голос Земли...

Іван Талалаєв
Клуб ОЗ, м. Луганськ

поселення Родових помість 
«Дружне»

Зараз час настав особливий. З одно-
го боку, важкий, військовий, повний 
плутанини. Хтось наполегливо 
чіпляється за минуле, за награбоване, 
за матеріальне... А з іншого боку, вже 
почали проростати паростки нового, 
світлого життя. Матеріальні потреби 
виявляються на другому плані. Йде 
зміна епох, і, як правило, старе ще міц-
но тримається, а нове наполегливо ру-
хається вперед до світла, до добра. Ось 
про ці паростки, в яких народжується 
нова епоха, мені хочеться поділитися 
своїми думками. 

По всій Україні та за її межами є 
люди, які вже усвідомили згубність 
сформованої системи, і як би цю систе-
му не вдосконалювали, вона все одно 
веде у прірву. Вода все брудніша, по-
вітря все більш отруюється, хвороби з 
кожним днем збільшуються, супер-
маркети забиті шкідливими, мертви-
ми продуктами. Навіть 50 років тому 
такого не було, а що ж буде через 50 ро-
ків, що станеться з нашими дітьми, 
онуками?.. 

Але є люди, які є паростками нового 
життя, вони як травинки крізь асфальт 
проростають. Їх чисельність збіль-
шується з кожним днем, я вірю, що, за-
вдяки їм, виросте нове, світле поколін-
ня, в якому і думки про війну не буде. 

7-8 червня на Житомирщині в посе-
ленні «Емельянівка» відбулося свято, 
так зване коло поселень Родових По-

мість області. З'їхалися на це коло 
представники родових поселень, а їх 
більше десятка на житомирській зем-
лі. Як тільки ми в'їхали в поселення 
«Емельянівка», перший погляд врази-
ла первозданність природи: висока 
трава, різноманітний ліс, викошена 
поляна зі стогом сіна, колоди по колу, 
навіс з дерев'яним довгим столом і 
щире вітання господарів. Спочатку 
мені здалося, що люди дуже різні, і як, 
про що говорити?.. Але не минуло й 
півгодини, як все навколо почало пе-
ретворюватися. Почали знайомитися, 
стаючи у хоровод. Для мене було від-
криттям: як багато всіляких хороводів, 
а я знала тільки один, по колу. І в цих 
хороводах ми сміялися, жартували, 
дивилися в очі один одному, загалом, 
знайомилися. 

Приємно те, що це були всі молоді 
люди до 40 років. 

Коли сіли всі по колу на колодки, 
стали знайомитися більш детально. 
Кожен розповідав, з якого він поселен-
ня, як воно організувалося, чим зай-
мається, скільки сімей проживає в по-
селенні. 

Після знайомства господарі приго-
стили всіх дивною кашею. Після обіду 
пройшлися поселенням, в якому налі-
чується 17 родових помість. Хтось уже 
побудувався, хтось будується, інші 
тільки починають. У кожного помістя 
по 2 га землі. Шкода, що у більшості 

Паростки світлого життя
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нашого народу земля асоціюється з 
убивчою працею. Але зовсім інша річ, 
коли людина усвідомлює, що її родове 
помістя є не що інше, як рай. І ось вони 
й будують в ньому райське життя. Хто 
не вірить, їдьте в гості в будь-яке посе-
лення. 

Майже всі поселенці родових по-
мість – міські жителі: з Києва, Білої 
Церкви, Житомира та інших міст. 
Люди продали свої квартири й далеко 
від міста облаштовують свої родові по-
містя не тільки для себе, а й для май-
бутнього свого роду. 

Після знайомства з 
поселенням знову всі 
сіли в коло, кожен 
представник поселен-
ня висловлював свої 
думки про сьогодніш-
ній і завтрашній день. 
Виникло багато запи-
тань. Дуже важливим 
було питання про те, як виховувати 
дітей. Були різні пропозиції, поради. 
Один із господарів поселення висло-
вив своє бачення, як виховувати ді-
тей, адже це чи не найголовніше. 
Саша хоче виховувати своїх дітей у 
поселенні, на природі, даючи їм по-
вну свободу. 

Адже якщо дитина до 9 років буде 
спілкуватися з природою, тобто з тра-
винкою, росинкою, комашкою тощо, то 
такій дитині не складно буде в майбут-
ньому опанувати будь-яку науку і 
дуже швидко, тому що її думка буде 
розвинена і зможе прискорено працю-
вати . 

Яке виховання отримують наші 
діти, особливо до 9 років (з пелюшок 
брязкальця, пістолети, барбі й т.д.)? 
На кожному кроці дитина чує слово 
«не можна», тобто заганяється у жор-
сткі межі, придумані кимось, зупиня-
ючи власну думку. А після цього шко-
ла, інститут ... доводить людину до 
стану  слухняного робота. Хтось об-
уриться та скаже: «Як, я робот?» А ви 
поспостерігайте за думками: ваших 
там дуже мало, а то й зовсім немає. 
Все нав'язане через ЗМІ, телевізор та 
інтернет. Своя власна думка у людини 
працює тільки на природі, без штуч-
них звуків. Коли людина, злившись 
із природою, послухає свої думки, 
вона відкриє весь всесвіт у собі. 

Наступне питання 
було не менш цікавим. 
Як виявилося, кожне 

поселення не тільки вирощує чисті 
продукти, а й займається різними 
промислами на професійному рівні. 
Коли людина спілкується з природою, 
у неї загострюється потяг до творчо-
сті: вишивання, в'язання, столярні ро-
боти аж до меблів, шиття, трав'яні 
збори-чаї, креми на основі трав, зеле-
на продукція та багато іншого. І по-
стало питання збуту вироблюваної 
продукції, і одразу воно знайшло своє 
вирішення. 

Часто цитували висловлювання 
Анастасії за книгами В. Мегре, адже 
після прочитання цих книжок у людей 
прокидаються свої власні думки, вони 

розвиваються і допомагають пізнати 
справжню природу людини. Це ідея 
Анастасії, що гектар землі як родове 
помістя перетворить світ і поверне нас 
до чистоти в помислах, у навколишнь-
ому середовищі і взагалі до райського 
життя. 

Звичайно, все це відбудеться не так 
швидко, як хотілося б, але все велике 
починається з малого, треба тільки по-
вірити. 

Наостанок посадили алею добра з 
привезених дерев, прощалися дуже те-
пло, поїхали в чудовому настрої. 

Бути добру!  

М.П. Гейко 
організатор Клубу ОЗ, смт. Чоповичі 

Житомирська обл.

РОДОВЕ  ПОМІСТЯРОДОВЕ  ПОМІСТЯ

Органічне жито, борошно 
та гречка

Доброго дня, шановні читачі!
Пропонуємо вам придбати:
•  органічне жито за ціною 5 грн./кг (при 
замовленні від 40 кг);

•  цільнозернове житнє борошно з 
вирощеного нами жита за ціною 
8 грн./кг;

•  білу гречку, вирощену членом Клубу, за ціною 17 грн./кг (від 20 кг). 
Крупа чиста, ціла та дуже смачна. Можна пророщувати.

Доставку по Україні здійснюємо через «Нову пошту».
Надія Федотова

організатор Клубу ОЗ, 
м. Бар, Вінницька обл. тел.: (098)278-42-76
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ОРГАНІЧНЕ  ЗЕМЛЕРОБСТВООРГАНІЧНЕ  ЗЕМЛЕРОБСТВО

Ось і добігає кінця літо, дні стають де-
далі коротшими, ночі прохолоднішими. 
Недарма серпень у народі називають 
вінцем літа. Сади та городи радують 
урожаєм, тільки встигай збирати 
та переробляти. 

У серпні продовжують зби-
рати різні види капусти се-
реднього терміну дозріван-
ня, плоди томата, перцю, 
баклажана. 

Моркву, буряк, ріпу, 
селеру, лобо, дайкон 
та інші коренеплоди 
з б и р а ю т ь  д л я 
швидкого спожи-
вання. 

Завершують зби-
рання овочевої ква-
солі, овочевих бобів, 
шпинату, картоплі весня-
ного садіння. 

Закінчують збирання ріпчастої 
цибулі та готують її до зберігання. 

Продовжують протягом серпня зби-
рання баштанних культур – кавуна, дині, 
гарбуза. 

Забирають і сушать: насінники ци-
буль, капусти, салату, редиски, ріпи, дай-
кона, буряка, моркви, петрушки, селери, 
пастернаку та ін. дворічних корене-
плодів, скоростиглих зелених рослин. 

Займаються збиранням плодів для 
насіння: огірка, дині, кавуна, кабачка, па-
тисона, гарбуза. Продовжують збирати 
насіння з плодів: томата, перцю, баклажа-
на. 

Насіння томата виймають обережно 
маленькою ложечкою в приготовлену єм-
ність. Таку густу суміш трохи розбавля-
ють водою і ставлять для закисання. Сте-
жать: щойно починає суміш із насінням 
покриватися білою плівочкою, перелива-
ють у сито і промивають під проточною 
водою. У такий спосіб слизова суміш, що 
покриває насіння томата, добре зми-
вається. Насіння висипають на папір для 
просушування і підписують назву сорту, 
рік збирання тощо. 

Так само роблять з насінням огірка. 
Потрібно не упустити випускання насін-
ня огірка з плоду. Найякісніше насіння 
міститься в центральній частині насіннє-
вого плоду. 

Насіння перцю та баклажана просто 
виймають із плоду, обережно розрізавши 
його на часточки. Просушують на папері, 
зробивши відповідний сорту напис. Після 
просушування насіння складають у папе-
рові пакетики або в тканинні мішечки для 
зберігання. Насіння солодкого перцю 
формується у здорових плодах, що дозрі-

ва-

ють 
на перших гілках 
трьох ярусів. Перезрілі плоди призводять 
до зниження схожості насіння.

Бульби картоплі, залишені для сад-
жання, озеленюють і просушують. Перед 
закладанням на зберігання насіння має 
бути добре висушеним. 

Якщо немає насіння сидеральних ро-
слин, а збагатити ґрунт за допомогою зе-
леного добрива потрібно, то можна вико-
ристовувати старе насіння овочевих 
культур, навіть насіння однорічних 
бур'янів (щириці, лободи, суріпиці, куря-
чого проса та ін.). 

Догляд та сівба. Для картоплі літньо-
го саджання особливе значення має ви-
рощування ароматичних трав (чорно-
бривців, льону, календули) для втрати 
орієнтації колорадського жука. Також 
мульча збиває запах картоплі. Жук влітку 
не літає, а повзає по землі. З біопрепа-
ратів можна застосовувати Актофіт + 
прилиплювач Липосам. 

На початку місяця продовжують ози-
му сівбу скорцонери, вівсяного кореня, 
пастернаку, коріандру, листкової пе-
трушки, ревеню. До кінця місяця прово-
дять озиму сівбу шпинату, щавлю, різних 
видів цибулі: ріпчастої, порею, батуна, 
слизуна, запашного, різанцю. На площах, 
що звільнилися, здійснюють сівбу сиде-
ратів. Висівають катран. 

У першій половині місяця ще можна 
висіяти редиску (урожай буде у вересні-
жовтні), ріпу. Якщо висадити осінню ре-

диску сорту Червоний велетень, то вона 
зберігатиметься 3-4 місяці. Її вжива-

ють у їжу в осінньо-зимовий період. 
Протягом місяця можна висівати 

скоростиглу зелень: салатну 
гірчицю, крес-салат тощо. 

Наприкінці серпня 
сіють повітряні цибулин-
ки часнику та багатоя-
русної цибулі. Також 

висаджують не-
велику сіянку 

ріпчастої 
цибулі (до 
1 см). 
Ділен-
ням 
куща 

розмно-
жують ба-

гаторічні ци-
булі. 

До 20 серпня висаджують 
саджанці суниці, полуниці. Під 

кожен кущ у посадкову ямку кла-
дуть по гранулі препарату Азогран для 

кращого живлення рослин на новому міс-
ці. Грядку з рослинами обов'язково муль-
чують. У серпні дні стоять спекотні, а ночі 
вже прохолодні. Тому вкрита мульчею су-
нична розсада швидко приживається. 

У серпні продовжують догляд за ро-
слинами пізньої капусти, картоплі літнь-
ого саджання, пізнього огірка, корене-
плідних осінньої сівби. Підживлення Біо-
вітом, ЕМочками, Фітоспорином, дерев-
ною золою сприятливе для росту рослин. 

У захищеному ґрунті в парниках зби-
рають огірки весняного саджання та ран-
ні сорти томатів, що відплодоносили. Го-
тують ґрунт під наступний урожай: по-
ливають Мікосаном-В, Фітоспорином, 
Триходерміном, ЕМочками або посипа-
ють (перемішуючи з ґрунтом) ЕМ-Бока-
шами. Якщо повторного саджання в пар-
нику не планують, тоді сіють сидерати 
для оздоровлення ґрунту, попередньо об-
робивши землю біопрепаратами від хво-
роб. У теплицях продовжують догляд за 
рослинами індетермінантного томата, 
солодкого перцю, баклажана. Проводять 
повторну сівбу зелених культур: редиски, 
салату, кропу та ін. 

У серпні готують підвали та інші схо-
вища для закладання картоплі та овочів, 
обприскують Триходерміном, ЕМочками, 
Фітоспорином-зберігання. Можна вап-
няним розчином зробити дезінфекцію 
стін, стелажів і стелі

Галина Просяна 
організатор Клубу ОЗ, 

м. Красний Лиман, Донецька обл.
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Тягнули ріпку і бабки, і дітки
Торік, начитавшись і наслухавшись 

інформації про рідкісний коренеплід у 
наші часи, але колись невід'ємну куль-
туру в городі – ріпу, вирішили вирости-
ти цей екзот і в себе. 

Оскільки нас не цікавлять монопо-
садки та «вилизані» городи, садили, а 
точніше сіяли ріпу в поліпосадках. Сія-
ли ріпу двох сортів: Петровську (жовта) 
і Пурпурлепоп (рожева). Посіяли в кін-
ці травня та стали чекати. Незабаром 
з'явилися сходи, за зовнішнім виглядом 
вони нагадують редиску, адже це одна 
родина. І ріпа активно пішла в ріст. На-
шій радості не було меж. Ми вже фан-
тазували, з чим би можна було її приго-
тувати. Але, на жаль, результат був пла-
чевний. Наша ріпа виросла завбільшки 
з середню редиску, недарма ж вони ро-
дичі. Через те, що була вирощена ор-
ганічно та не бачила ніякої хімії, в ній 
було безліч ходів і тунелів. І смак її оці-
нити нам так і не вдалося. 

В принципі, на цьому можна було б і 
закінчити. Але у нас залишилося ще на-
сіння, і малюнки на пачках дуже нади-
хали. І ми вирішили провести експери-
мент. Коли прийшов серпень, висіяли 
насіння, що залишилося. Сходи 
з'явилися так само швидко, як і навесні. 
Але особливо іти в ріст не збиралися. 
Так ми й залишили її. 

Розпочався сезон дощів. Ріпа почала 
потроху, потім швидше йти в ріст. Десь 
до кінця вересня ми вирішили її трохи 
прорідити, тому що зелень буяла. І яким 
же було наше здивування, коли ми, 
висмикнувши кущ, побачили корене-
плід розміром з гарне яблуко. І тут по-
чалася наша залежність від ріпи. Порів-
няти її смак з чимось дуже складно. 
Вона не схожа ні на редиску, ні на дай-
кон, ні на редьку. У неї свій неповтор-
ний смак. Вона дуже соковита, і я б ска-
зала навіть, солодка. Їли ми її в салатах, 
а іноді гризли, як яблуко. Паралельно 
проводили піар-кампанію серед усіх 
друзів і родичів, розсилали посилки по 
всій Україні. Деякі екземпляри досягали 
у вазі 500 г. Поїдені коренеплоди зустрі-
чалися, але вже не в тій кількості, як це 
було навесні. Збирали врожай до кінця 
жовтня. На наш жаль, з'їли все та не 
змогли дізнатися, як же вона зберігаєть-

ся і скільки може ле-
жати в погребі. 
Настільки вона 
виявилася 
смач-
ною. 

Навесні, коли вже почалися городні 
турботи, виявили, що кілька екзем-
плярів, які ми не викопали восени, пе-
резимували під снігом і почали відро-
стати. Тепер у нас буде своє насіння. 
Ідеально поєднується ріпа в посадці з 

горохом. Це кращий 
сусід для неї. 

Ми підсі-
ваємо ще са-
лат і редис-
ку. Крім ко-
ренеплодів, 
ріпа дає ще 

велику кіль-
кість листя, 

яке можна надалі 
після збирання врожаю вико-

ристовувати як мульчу. 
Так що сійте ріпу та будьте здо-

ровими та щасливими!

Оксана Тимченко
Українська Органічна Ферма 

с. Шевченкове, Звенигородський р-н, 
Черкаська обл., (097) 465-46-20 

www.natural-farm.com.ua 
e-mail: organic-farmer@ukr.net

До редакції надходить багато запитань, 
пов'язаних із вирощуванням наших улюблених 
огірочків. Чому листя огірків покривається пляма-
ми та жовтіє? У чому причина і чим можна допо-
могти? Чому не зав'язуються сорти, які самозапи-
люються? Як подовжити плодоношення огірків? 

Спробуємо коротко відповісти на ці запитання. 
Жовті плями – це ознаки грибкових захворю-

вань: може, пероноспороз або фузаріоз, септоріозна плямистість; може, 
один із бактеріозів або павутинний кліщ. Пов'язано це насамперед із не-
сприятливими погодними умовами. Тому обробляємо баковою сумішшю 
(Триходермін, Планриз, Пентафаг і додаємо Актофіт). 

Нема зав'язі на сортах, що самозапилюються, та й на тих, що запилюють-
ся бждолами, швидше за все, через підвищену вологість. Пилок вбирає во-
логу та не осипається на інші квіти, тобто немає самозапилення, та й бд-
жоли вологий пилок не беруть. Рекомендуємо обробляти по листю Рівер-
мом, що збільшує кількість квітів і, відповідно, покращує процес самоза-
пилення, або солодким розчином (1 ст. ложка меду на 1,5–2 л води), що при-
ваблює комах-запилювачів. 

З досвіду можу сказати, що огірки плодоносять до перших заморозків 
при щотижневій обробці Рівермом по листю. Зібрав урожай – побризкав, і 
менше хворіють. 

Гарних вам урожаїв! 
Олена Почтарьова

активний член Клубу ОЗ, м. Київ, 
керівник школи дачника КЦ «Киянка» (044) 362-32-09

Жовтіє листя огірків, 
і нема зав'язі. Що робити?
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Чудо-ягода малина!

Наша сім'я вирощує малину вже понад 
40 років. Тому хотілося б поділитися з чи-
тачами досвідом 3-х поколінь щодо виро-
щування цієї чудової ягоди. 

Спочатку розповім про користь мали-
ни. У лікувальних цілях використову-
ються не лише ягоди, а й листя та квіти. В 
листі у 8-10 разів більше вітаміну С, ніж 
у ягодах. Листя збирають навесні до 
цвітіння. Також малина містить вітамін 
Е та є чудовим засобом профілактики ба-
гатьох захворювань, серед них онкологіч-
них. Ягоди багаті на залізо та фолієву 
кислоту, які сприяють стимуляції кро-
вотворення, попереджають недокрів'я та 
лейкемію (білокрів'я). Мідь, що міститься 
в малині, допомагає подолати стреси. 
Ягода корисна вагітним, а також тим, хто 
хоче зачати дитину. В усі часи народна 
медицина використовувала малину як 
жарознижувальний засіб, тому що в ній 
міститься багато саліцилової кислоти, 
яка не подразнює слизову оболонку 
шлунка, як аспірин. Стерини, виявлені в 
малині, перешкоджають розвитку атеро-
склерозу. Фруктоза корисна хворим на 
цукровий діабет. Малину радять тим, хто 
тривалий час вживав антибіотики. Тому 
вирощуйте та їжте малину, і ви будете 
молоді тілом і душею. 

Малина – це листопадний півкущ ро-
дини розоцвітих. Надземна її частина 
складається з одно- дворічних пагонів. 
Підземна частина – з багаторічного коре-

невища з без-
ліччю придат-
кового корін-
ня, що утво-
рює потужну 
с и с т е м у  з і 
сплячими 
бруньками, з 
яких відроста-
ють молоді однорічні пагони заввишки 
1,5-2,5 метра, залежно від сорту. 

Якщо ви хочете закласти малинник, то 
вам необхідно визначитися з сортом або 
сортами, які ви будете у себе вирощува-
ти. На сьогодні завдяки клопіткій праці 
селекціонерів, як наших, так і зарубіж-
них, ми можемо вибрати на свій смак різ-
ні види малини. 

Для того щоб мати все літо ягоду, по-
чинаючи приблизно з 10 червня до пер-
шого снігу, необхідно завести на ділянці 
ранні, середні та пізні плодоносні сорти. 

Окремо хочеться сказати про смакові 
якості ягід – є малина кисло-солодка, є 
солодка. Солодка малина краще підхо-
дить тим, у кого підвищена кислотність. 
Кисло-солодка добра для діабетиків. За 
допомогою ЕМ-технології кисло-солодку 
ягоду можна зробити солодкою. 

Буває малина червона, жовта й чорна. 
Жовта – найсолодша, і вона до того ж 
вважається дитячою, оскільки придатна 
для дітей, у яких алергія на червону ма-
лину. 

Малина є шипувата і безшипна. Ши-
пувату малину менше вражають шкід-
ники. 

Також при виборі сорту необхідно 
звернути увагу на розмір ягід і висоту 
куща. 

Є сорти малини ремонтантні та зви-
чайні. Ремонтантні сорти плодоносять 
двічі на рік. 

Малину можна вирощувати у відкри-
тому ґрунті та в теплицях. Вона чудовий 
медонос. Ґрунт любить нейтральний або 
слабокислий. Майже не росте на піску та 
не любить заболоченого ґрунту. Рівень 
підземних вод має бути нижче 1,5 м, 
якщо вище – коріння буде загнивати. 
Якщо у вас піщаний ґрунт, обов'язково 

мульчуйте, при 
посадці дода-
вайте біогумус 
та підживлюйте 
ЕМ-мульчею.

ЕМ-мульчу 
роблю так: боч-
ку (200 л) запов-
нюю повністю 
травою, заливаю 
водою та додаю 
до неї 3 л ЕМо-
чок. Залишаю на 
2 дні, якщо спе-
котно. Якщо хо-
лодно – на дов-

ше, поки не з'явиться приємний запах 
квасу. 

З нашого досвіду можу сказати, що 
малину краще вирощувати шпалерним 
методом, інакше у неї падає врожай-
ність. Завдяки шпалерному методу дося-
гається гарна освітленість та провітрю-
ваність. 

Добрий сусід для малини яблуня. 
Вона також любить, коли разом один з 
одним ростуть різні сорти, так вона кра-
ще плодоносить, але є ймовірність пере-
запилення. 

Малинник не можна закладати там, де 
росли пасльонові, ожина або стара мали-
на. Якщо ж місця на ділянці мало і дово-
диться садити після названих вище куль-
тур, то або треба висівати на цьому місці 
сидеральні культури, або копати тран-
шею на 2 штики лопати завширшки 50 см 
і закладати ЕМ-мульчу. Це можна зроби-
ти в серпні, щоб підготувати землю до 
осіннього саджання. Туди, де ви заклали 
ЕМ-мульчу, садити малину можна тільки 
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за 3 тижні. Зверху ЕМ-мульчі можна по-
сипати золу. 

Ряди малини повинні бути протяжніс-
тю з півночі на південь. Також вона лю-
бить рости на невеликих ухилах. 

Залежно від сорту, якщо висота мали-
ни до 1,5 м, міжряддя роблять 1-1,2 м, 
якщо 3 метри – міжряддя залишають зав-
ширшки 2 м. 

Через кожні 5 метрів уздовж ряду 
встановлюються труби діаметром 50 мм. 
Висота труби залежить від висоти сорту. 
По трубах на висоті 50 см натягується 
перша підв'язка оцинкованого дроту, і 
так кожні 40-50 см. 

При саджанні в жодному разі не мож-
на заглиблювати кореневу шийку! Якщо 
заглибити або сильно підняти шийку – 
малина не приживеться. Перед саджан-
ням бажано коріння на 2-3 години замо-
чити в розчині Ріверму. 

Після саджання малину обрізуємо, за-
лишаючи 20 см, і добре поливаємо 3-4 
рази. Я саджу малину за календарем 
Марії Тун у дні плоду. 

Відстань між рослинами 40-50 см. 
Найкраще малину садити восени (ве-

ресень, жовтень і на початку листопада). 
Після осіннього саджання навесні мали-
на пускає однорічні пагони, і ми їх 
підв'язуємо до нашої шпалери. Коли ма-
лина виросте на висоту 1,20-1,50 м, по-
трібно відщипнути верхівку, щоб утво-
рилися бічні гілочки, які будуть плодо-
носити наступного року. Завдяки цьому 
ми збільшуємо врожайність удвічі-втри-
чі. Цим методом можна формувати будь-
яку малину. Такий метод формування на-
зивається «Малинове дерево». Якщо ви 
відщипнете нижче зазначеної висоти, то 
буде незручно збирати малину в зігнуто-
му стані. 

Ще важливий момент. Навесні, при-
близно у травні, якщо немає рясних до-
щів, потрібно добре залити малинник 
водою, щоб коріння як слід наситилося 
вологою. Потім теж можна поливати, 
якщо немає дощів, але весняне поливан-

ня дуже важливе, 
інакше ягода буде 
текти. Коли малина 
плодоносить, щоб 
ягода була смачні-
шою, її можна поли-
ти розчином Емочки 
з медом (на відро 
води 100 мл Емочки 
та 1-2 ст. л. меду). Так 
я покращую смак не 
тільки малини, а й ін-
ших ягід і фруктів. 
Малина більше лю-
бить рясне рідке по-
ливання, ніж часте та 
помалу. 

Якщо ви хочете виростити ремонтант-
ний сорт заввишки 3 метри, вам потрібно 
викопати траншеї в міжряддях і закласти 
в них золу, тирсу (або ЕМ-мульчу) та пі-
сок. Це робиться тоді, коли саджанці ре-
монтантних сортів досягли висоти 40 см. 

Пізні ремонтантні сорти малини мож-
на пересаджувати до 15 травня одноріч-
ними пагонами (заввишки до 50 см). 

Наступного року, коли малина від-
плодоносила, ми її обрізуємо до рівня 
землі, залишаючи в ряду тільки нові од-
норічні пагони, товщі за олівець. Тонкі 
та худі викидаємо. 

Обрізані гілки відразу спалюємо. Та-
ким чином, малина менше хворіє, тому 
що в ній не розмножуються різні грибко-
ві хвороби та шкідники. 

Таке обрізування потрібно робити в 
серпні. Після того як обрізали пагони, 
слід перекопати малину вилами (не лопа-
тою!) з золою та ЕМ-мульчею. Малина 
дуже любить пухкий ґрунт. Зола та ЕМ-
мульча сприяє здерев'янінню однорічних 
пагонів, а значить, малина нормально пе-
резимує. 

Під час перекопування ми пересад-
жуємо саджанці з міжрядь ближче до 
шпалери.

Ремонтантна малина, яка плодоносить 
двічі на рік, удобрюється та перекопуєть-

ся в період між плодоношен-
ням (влітку). 

Збирати ягоду найкраще 
вранці, після того як спала 
роса. 

Малинник гарно плодоно-
сить і дає однорічні пагони 
протягом 6-8 років. Далі – по-
чинає виводитися сорт. 

Як відновити, реанімувати 
сорт? Беремо середню частину 
однорічного пагону (зрізаємо 
1 см під брунькою та 1 см над 
брунькою), на живці залишає-

мо 3-4 бруньки та встромляємо його в 
родючу землю під кутом 45 градусів, за-
лишаючи над землею тільки верхню 
бруньку (так само розмножують аґрус, 
троянди, смородину). 

КІЛЬКА СЛІВ 
ПРО СМОРОДИНУ

Смородину теж дуже добре обрізувати 
в серпні. За 2 тижні після плодоношення 
ми рясно заливаємо смородину, удо-
брюємо ЕМ-мульчею та золою й обрізує-
мо старі гілки, яким більше двох років. 
Також вирізаємо всі гілки, які не дали 15 
см приросту: вони не принесуть гарного 
врожаю наступного року. Гілки не повин-
ні лежати на землі, також необхідно, щоб 
середина куща була освітлена та про-
вітрювана. Бажано, щоб плодоносних гі-
лок на кущі було 10-12 шт. Не бійтеся об-
різувати! Краще мати меншу за кількіс-
тю, але більшу за розміром ягоду. Після 
обрізування гілки, так само як у малини, 
спалюємо, щоб попередити різні захво-
рювання. 

Старі кущі краще омолодити, повніс-
тю обрізавши всі гілки, тоді за рік вони 
дадуть гарне плодоношення. 

У серпні добре розмножувати сморо-
дину живцями однорічних пагонів, по-
садивши їх також під кутом 45 градусів, 
залишаючи зверху одну бруньку. Тільки 
не треба нічим накривати, бо можуть 
живці згнити, якщо буде занадто дощова 
погода. 

За червоною смородиною та аґрусом 
такий самий догляд. Щоб на аґрусі не 
було борошнистої роси, його треба сади-
ти на сонячному провітрюваному місці. 
Якщо старий кущ – його краще обрізати, 
наступного року врожаю не буде, проте 
потім ви отримаєте гарну ягоду.

Далі буде... 
Світлана Малишева 
член Клубу ОЗ, м. Київ 
тел.: 066-717-61-62
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ОРГАНІЧНЕ  САДІВНИЦТВООРГАНІЧНЕ  САДІВНИЦТВО

Садіння саджанців за Желєзовим
1. КНИЖКОВЕ САДІННЯ.

Освячене століттями й авторитетом ве-
ликих садівників. У сотнях книжок, жур-
налів, газет мільйонними тиражами демон-
струється один і той самий малюнок. Ось 
він: мал. №1 (я його перекреслив хрест-на-
вхрест). 

Один із багатьох прикладів. Відкриваю 
свіжу газету «Календар-довідник садівника 
та городника». Тираж величезний як на сь-
огодні – 93000 примірників. Весь номер 
присвячений сонячному абрикосу. 

Цитую: «заповнивши яму, формують 
навколо неї валик землі завширшки та за-
ввишки 12-15 см, щоб вода при поливанні 
затримувалася». Звичайно ж, затримаєть-
ся, і після дощів затримається, і навесні, 
при таненні снігу, тижнями стоятиме в 
ямці вода вдень і лід – вночі, руйнуючи ко-
реневу шийку. Промерзла земля не вбирає 
воду в цей час. Найсмішніше те, що вже за 
1-2 роки коріння піде з посадкової ями на 
периферію, а сама яма залишиться назав-
жди! 

Ось вже друге століття «гуляють» усіма 
підручниками та періодичною літературою 
малюнки з цими ямками. І тут же нарікан-
ня, що у кісточкових культур (особливо у 
абрикосів) випріває коренева шийка. Я це 
саджання називаю «смерть дереву». По-
дивіться уважно на фото №1. Останній пе-
редсмертний урожай у чудового молодого 
абрикосового дерева. Звідки 
у мене така впевненість? 
Воно посаджене в заглиби-
ну, і коренева шийка та 
нижня частина штамба по-
вністю згнила. 

«Найміцніша» коренева 
шийка у яблунь. Але й вони, 
посаджені в заглибині, біль-
ше 15-20 років у Сибіру не 
живуть.

2. САДІННЯ ЗА МОЄЮ МЕТОДИКОЮ. 
Усі авторитети в усіх сибірських невда-

чах звинувачують мороз. А це неправда. 
Щоб не виглядати лише критиканом-тео-
ретиком, пропоную вам схему садіння 
найбільш, на мій погляд, прийнятну 
(мал. №2). 

НА ПІДТРИМКУ ПОЛОГИХ ПАГОРБІВ 
ПРИ САДІННІ ДЕРЕВ 

На фото №2 ви бачите 26-річну грушу 
з регулярними врожаями. Її здоров'я в 
цьому випадку залежить від двох при-
чин. Вона дуже морозостійка, адже перед 
нами знаменита Лукашевка, родом з Да-
лекого Сходу. І в неї зовсім ціла коренева 
шийка. 

Їй пощастило у двох відношеннях. По-
перше, посаджена на одній лінії з рівнем 
землі. Але й цього було б недостатньо, якби 
вона не росла на схилі під кутом 10 гра-
дусів. 

А на фото №3 її родичка, груша Ус-
сурійська. Начебто все те саме, а ухилу  не-
має! І почалося повільне, але невідворотне 
знищення кореневої шийки. 

Придивіться. Нібито і ямка невелика та 
нешкідлива. Зате коренева шийка та основа 
штамба знищені, і смерть гарантована. 

Ось такі проблеми навіть у нас у Хакасії, 
де нормою є посушливе літо та малосніжні 
зими. 

Тому я вже багато років сам саджу на не-
великі пологі пагорби і вчу цього ж числен-
них читачів і гостей (фото №4). 

Крім принципу садіння на пологі пагор-
би, на фото №5 ви бачите ще й мій фірмо-
вий спосіб підживлення дерев добривами, 
який я називаю радіальним мульчуванням, 
а також спеціальне залуження травою міт-
лицею пагононосною (фото №6). 

Фото №7 робилося з метою показати 
найкращі якості трави польовиці паго-
носної – густа «хутряна ковдра» для корін-
ня дерева від морозів і коротеньке коріння 
трави, що не конкурує з корінням дерева. 

Результат не забарився (фото №8). 
Але ось приходить найнебезпечніша для 

дерев весна! 
А шийки-то сухі! Фото №9. 
І навіть повінь, яка щовесни губить пло-

дові дерева мільйонами, тут передбачена і 
не становить небезпеки. 

Але круті пагорби небезпечні, як і сад-
жання в заглибину. Мороз може з боків 
горбка підібратися до коріння, що повисло 
ніби в повітрі. 

КРАЩЕ САДЖАНЕЦЬ ВИРОСТИТИ
САМОСТІЙНО 

Колись я починав як усі, але не зовсім як 
усі. Садив, не лінуючись, густо, потім ча-
стину залишав на місці, а частину пересад-
жував. Саме пересаджені саджанці (нехай 

Рис.  1Рис.  1

Рис. 2

Фото 1 Фото 2 Фото 3 Фото 4



до Землі з любов'ю!  серпень 2014    9

свої, найсвіжіші) сильно відставали в рості, 
частіше хворіли, гірше готувалися до зими 
та частіше підмерзали, і навіть гинули при 
інших однакових умовах. 

Чим глибше під землю йде центральний 
корінь-насос, тим більш насичений солями 
та мінералами і БІЛЬШ НЕЗАМЕРЗАЮ-
ЧИЙ розчин отримує крона. 

А якщо ВСЯ коренева система знахо-
диться у промерзлому шарі? Невже треба 
закінчувати вищий навчальний заклад за 
професією хіміка, щоб зрозуміти, що за 
цим ітиме. А ми, виявляється, повинні спе-
ціально (літературні джерела) або вимуше-
но (при пересаджуванні) відрізати цент-
ральний корінь в першому випадку або об-
рубати у другому випадку. Декого злить, 
що я називаю пересаджені дерева «ін-
валідами дитинства». Але, краще гірка 
правда…

СИМВОЛІЧНЕ ЗАКОПУВАННЯ 
НАСІННЯ ЗА ЖЕЛЄЗОВИМ

На фото №10 видно, що сім'ядолі знахо-
дяться НАД!!! землею. Цей саджанець Ман-
чжурського абрикоса ніколи не знищить мо-
роз. Жодного випадку загибелі з тисяч у, зда-
валося б, смертельному місці Красноярської 
тайги (де буває до 40 градусів морозу) та на 
додачу безсніжної Хакасії. 

Тільки в цьому випадку, коли всі частини 
дерев розташовані згідно з програмою роз-
витку, щастить деревам, що трапляється 
вкрай рідко і ... в Україні теж. Особливо це 
стосується багатостраждальної і, на думку 
багатьох авторитетів, неіснуючої кореневої 
шийки. 

А ось альтернатива (найзгубніша!) за ЗМІ 
та книгами – фото №11. 

На жаль, сім'ядолі під землею, і перед 
нами – мільярдна невдача в садах гарантова-
на. Коренева шийка та частина штамба під 
землею. 

Невідома досі науці та практиці законо-
мірність. Здавалося б, безвинне заглиблення 
на 3-5 см кісточок абрикоса – і після цього 
смертельні сотні мільйонів спроб і випадко-
ві удачі (у сто разів рідше) через ... недбалість. 

Розчулення і злість викликає те, що в дач-
них і промислових садах не живуть, а вижи-
вають тільки ті рослини, які завдяки щасли-
вому випадку були посаджені недбало, і їх 
врятувало неглибоке садіння. І я запитую 
всю науку, яка пропагує садіння насіння на 
3-5-7 см: скільки ще років садівництво зале-
жатиме не від здорового глузду, а від «недба-
лості»? 

Далі буде... 
Желєзов Валерій Костянтинович 

відомий садівник і селекціонер, творець 
унікального Сибірського саду, 

де ростуть і плодоносять десятки 
сортів плодових дерев світових 

стандартів 
респ. Хакасія, м. Саяногорськ

Росія 
  www.sad-sib.ru

ОРГАНІЧНЕ  САДІВНИЦТВООРГАНІЧНЕ  САДІВНИЦТВО

Фото 5 Фото 6

Фото 7

Фото 8

Фото 9

Фото 10

Фото 11

Детальніше про мето-
ди альтернативного 
садівництва Валерія 
Костянтиновича Желє-
зова можна прочитати 
в першій частині його 
книги — «Семінар Же-
лезова В.К. — альтер-
нативне садівництво». 

У цій книзі автор розповідає природні 
істини, забуті або змінені нами через не-
знання. Дає безліч простих і мудрих по-
рад, придатних для наших широт. Брошу-
ру запитуйте в Клубі ОЗ у вашому регіоні 
або за тел.: (067) 944-22-33, (050) 629-
74-66, (063) 578-00-08, а також по e-
mail: zakaz@cluboz.net.
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ЛАНДШАФТНИЙ  ДИЗАЙНЛАНДШАФТНИЙ  ДИЗАЙН

Ми звикли, що сад – джерело смачних 
фруктів, овочів і ягід. Як приємно зірва-
ти з грядки ароматні помідорчики (мої 
цього року до 700 г), помилуватися 
цукристою м'якоттю, зробити смачний 
салатик і розділити радість зі своїми 
близькими за обіднім столом. Потім раз-
ом обговорити, хто вніс яку лепту в уро-
жай і що такого особливого в саду цього 
літа, як краще зберегти та переробити 
плоди, кого пригостити, з ким поділити-
ся... Але крім поживної та лікарської цін-
ності плодів і ягід, крім приголомшливих 
ароматів, крім того, що ми частково «ла-
таємо дірки» в сімейному бюджеті, сад – 
це простір, який урівноважує нашу 
психіку та регулює нашу свідомість, 
здоров'я. 

Зі свого досвіду можу сказати, що пі-
сля важкого робочого дня півгодинна 
прогулянка красивим садом відновлює 
душевну рівновагу, спокій. Наш мозок 
переключається від стану тривоги, стра-
ху, напруги до стану споглядання, спосте-
реження, умиротворення. Якщо зами-
слитися: що для нас важливіше – смачні 
фрукти або гармонія в душі? 

Простір, створений нами, підіймає за-
вісу над нашими рисами та способом 
життя, і навіть професією. Одна відома 
цілителька розповідала про те, що може 
за зовнішнім виглядом садиби визначити 
характер і хвороби людини. Та й ми з 
вами це можемо, тільки ніколи не зами-
слюємося. Уявіть, як виглядає будинок і 
сад людини, що зловживає алкоголем, 
який сад у  того, хто страждає на де-
пресію, а який – у процвітаючого фаво-
рита. Варто уважніше придивитися, і 
можна відкрити чужі секрети. Напри-

клад, якщо лю-
дина виросла в 
міському сере-
довищі, їй подо-
баються неяс-
краві кольори, 
природні ком-
позиції. Навпа-
ки, якщо в житті людини Природи було 
занадто багато, вона прагне до чітких і 
правильних ліній, до порядку. Моя добра 
знайома, дочка лісника, заклала  свій сад 
у регулярному стилі, де повністю дотри-
мана симетричність, суворий порядок у 
всьому. Інша знайома – художниця, їй 
подобається все, як є в незайманому ви-
гляді. Ще приклад: у Європі дуже модний 
жовтий колір в міських квітниках, і це не 
випадково. Жовтий – колір сонячний, 
радісний, допомагає людині перемогти 
зневіру, депресію. В останні роки модни-
ми стали букети з соняшників. Чомусь на 
них дивишся і відразу посміхаєшся. Так 
от, мій життєвий досвід підказує – сад 
має бути не тільки корисним, але й гар-
ним, обов'язково гарним! Ви скажете: і 
так нічого не встигаєш, сила-силенна ро-
боти, не знаєш, за що хапатися. Але все ж 

насамперед потрібно подбати про на-
стрій і відновлення своїх душевних сил. 
Хоча спочатку це може здаватися неваж-
ливим. 

ЯК ЗРОБИТИ САД ГАРНИМ 
З МІНІМАЛЬНИМИ 

ЗУСИЛЛЯМИ 
ТА ВИТРАТАМИ?

Хочу розповісти про свій досвід. Спо-
чатку ми зробили розбивку саду та 
ділянки на зони. Зона квітника, городу, 
плодового та декоративного саду, зона 
відпочинку, господарська зона. Далі 
спланували землю – де потрібно, вирів-
няли, викопали котловани під майбутні 
декоративні водойми. Найважче було по-

вернути землі родю-
чість і очистити від 
бур'янів. На це піш-
ло кілька років. Але 
паралельно ми за-
кладали посадки де-
рев, хвойників, ку-
щів. Перший квіт-
ник заклали в зоні 
декоративного саду 
поруч із водоймою. 
У той час мені дово-
дилося дуже часто 

полоти – з ранньої весни до пізньої осені. 
Сусіди сміялися: «Ми вже врожай зби-
раємо, а ти все полеш». Зате за рік-два 
наш сад засяяв різними барвами квіту-
чих рослин. Сміялися й над тим, що у 
дворі посадили ялинки та інші хвойники. 
А коли вічнозелені підросли, стали гово-
рити: «Ах, які гарні ялинки, це ж можна і 
Новий рік тут зустрічати, і всю зиму 
радіти». Так, сил було витрачено не мало, 
але – все, що є хорошого, друзі, дається 
нам недешево.... Зараз ми робимо все на-
багато простіше. Відводимо місце під га-
зон, готуємо землю, сіємо, поливаємо, а 
далі позбуваємося бур'янів регулярним 
косінням. Бажано, щоб газон займав не 
менше 60% території декоративного саду. 
Для квітів залишаємо 10-20%, решта – 
для дерев і кущів. 

Розповім про свій досвід закладання 
квітників. Підготовлені квіткові грядки 
ми накриваємо геотекстилем, прорізає-
мо в ньому отвори та висаджуємо ро-
слини. Зверху мульчуємо декоративною 
різнобарвною мульчею. У майже гото-
вій композиції виставляємо акцентні 
елементи – спеціальні камені, корчі, 
поїлки для птахів і т.д. Наш досвід під-
казує, що найкраще закласти плівкову 
водойму, посіяти траву, стійку до ви-
топтування та посухи, і підібрати неви-
багливі квіти та кущі. Образно кажучи, 

Чому сад Чому сад 
      має бути       має бути 
            гарним?            гарним?
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АПТЕЧКА  НА  ГРЯДЦІАПТЕЧКА  НА  ГРЯДЦІ

потрібно визначитися, кого беремо у 
свою компанію, а кого ні. Легше, коли в 
компанії непримхливі, контактні, про-
сті друзі. Як знайти таких друзів – це 
окрема тема. 

Спробую коротко сформулювати, як 
зробити сад гарним. 

1. Насамперед поділяємо сад на функ-
ціональні зони. Добре, якщо вони вже є. 

2. Не женіться за порядком у всьому та 
скрізь, робіть посильну роботу. Легше в 
якійсь ділянці саду залишити галявину, 
ніж працювати до запаморочення. 

3. Ділянка швидко набуде доглянутого 
та красивого вигляду, якщо є зручні 
стежки. 

4. Регулярне косіння допоможе позбу-
тися високих бур'янів. 

5. На тлі газону будь-які квіти та овочі 
виглядають краще. Але бажано, щоб го-
род і квіткові грядки були візуально 
ближче, ніж високі кущі й дерева. 

6. Буває так, що городи займають біль-
шу частину ділянки. Тоді можна зробити 
зовсім невелику красиву зону відпочинку 
поруч із будинком і відокремити її від го-
роду, наприклад арочкою або декоратив-
ною огорожею, кількома деревами, висо-
кими кущами. 

7. Дуже бажано, щоб у саду була водой-
ма. Ніщо так не приваблює нас, як вода. 
Вода – це життя, вона покращує мікроклі-
мат, і до того ж не забувайте, що маленькі 
діти найпершими оцінять воду в саду. 

8. Квіти та овочі, вчасно замульчовані 
або висаджені з використанням геотекс-
тилю, не вимагають частих поливань і 
прополювань. 

9. Вибирайте надійні види та сорти ро-
слин, максимально придатні для вашого 
мікроклімату. А всі новинки краще ку-
пувати у тих, хто перевірив їх придат-
ність для нашої зони та наших умов. 

Ці прості правила допоможуть швид-
ко виправити помилки та змінити ви-
гляд саду.  

Далі буде... 
Вікторія Рубіна 

член Клубу ОЗ, м. Харків 
050-300-71-31 

www.live-garden.com

Доброго дня, шановні читачі! Хочу розпо-
вісти вам про корисні властивості одних з 
найбільш поширених квітів на наших да-
чах – чорнобривців. Це не просто красиві 
квіти, але ще й чудовий лікувальний засіб 
від багатьох хвороб. 

Насамперед вони відомі жовчогінною 
та сечогінною дією. 1 ст. л. сухих квіткових 
кошиків залити 1 склянкою окропу, настояти 
30 хвилин, процідити. Пити по 2 ст. л. три-
чотири рази на день. 

Але основна сфера їхнього впливу – під-
шлункова залоза. На початковій стадії цу-
крового діабету чорнобривці здатні знизити 
рівень цукру в крові. Сама природа подбала 
про необхідне дозуванні цих ліків. Одну квіт-
ку подрібнити разом з насінням, залити 1 
склянкою окропу та пити по 1/4 склянки чо-
тири рази на день. Це денна доза для ліку-
вання підшлункової залози, цукрового 
діабету, заспокоєння нервової системи, 
лікування судин. Таким самим чином мож-
на пити настій і для профілактики, а при 
панкреатиті – по 1 ст. л. кожні годину-дві 
протягом дня. 

У старовинних руських прописах чорно-
бривці рекомендували ще й як ефективний 

потогінний засіб, який рятував від простуд-
них захворювань. 

У народній медицині існує безліч ре-
цептів для поліпшення обміну речовин і 
роботи печінки із застосуванням чорно-
бривців. Вісім квіток залити 4 склянками 
окропу, кип'ятити на малому вогні п'ять-сім 
хвилин. Відвар злити в іншу ємність, а квітки 
вдруге залити 3 склянками окропу. Знову 
кип'ятити п'ять-сім хвилин, процідити та 
з'єднати з першою порцією відвару. Пити по 
200 мл до їжі вранці та ввечері. Курс ліку-
вання – місяць, потім тижнева перерва, і по-
вторити прийом. 

Лікарський загальнозміцнюючий чай. 
Дві столові ложки квіткових кошиків чорно-
бривців, одну чайну ложку квіток таволги 
(гадючник в’язолистий) залити двома склян-
ками окропу, настояти в закритому посуді 
двадцять хвилин. Приймати по одній склян-
ці тричі на день до їди. 

Пройшовши курс лікування чорнобривця-
ми, можна надовго забути і про болі в су-
глобах. 25 свіжих квіток залити літром окро-
пу, який ледь охолов (близько 80 градусів), 
укутати й настояти до охолодження. Якщо 
використовувати сухі квіти, настій слід го-

тувати з розрахунку 1 ст. л. квіток на 1 склян-
ку окропу. Зілля процідити та віджати. Пити 
від одного до 2,5 л на день замість чаю та 
води. Курс – півтора-три місяці. Після ліку-
вання ви зможете безболісно ходити навіть 
на великі відстані. Це обіцяли старі знахарі. 

Чорнобривці можна додавати в компоти 
й киселі, які після цього набувають не тільки 
особливого аромату, а й лікувальних вла-
стивостей, підвищують стійкість організму 
до простудних захворювань, різних мікробів 
і вірусів, зміцнюють імунітет. 

Окрім краси, притаманної чорнобрив-
цям, ці квіти – справжні санітари дачних 
ділянок, тому що захищають ґрунт від 
шкідників. 

Посаджені біля овочевих культур, вони 
рятують їх від попелиці, усувають розвиток 
нематод. Настоєм з цих рослин обприску-
ють інші рослини, уражені попелицею та 
грибковими захворюваннями. 

Різкий і гострий аромат чорнобривців від-
лякує моль. З цієї причини жмутики чорно-
бривців кладуть у гардеробах і підсобних 
приміщеннях.

Микола Погребняк
лікар, м. Умань 
Черкаська обл.

Чорнобривці – квіти для здоров'я
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Яка агротехніка краща? 

Заради прибавки врожаю багато го-
родників готово на будь-яку хімію. 
Цілком тверезо мислячі, місцями на-
віть милі люди змінюються, варто 
лише їм ступити на землю з бойовим 
обприскувачем. Тремтіть, хвороби та 
шкідники! 

Але от минув червень, липень, по-
чався серпень – можна підбивати під-
сумки. Простіше кажучи, запитати – 
насамперед себе: «І шо?» 

Цього року теща віддала мені під 
землеробство половину своєї ділян-
ки. Вийшла чудова можливість про-
вести ряд спостережень у порівнян-
ні, в якому пізнається, як відомо, все. 
І маю вам сказати, воно було того 
варте. 

Думаєте, на фото №2 фітофтора? 
Ні-і-і, громадяни, яка ж це фітофтора? 

А це, вважаєте, вірус листячко поко-
робив (фото №3)? (Зліва в руці як має 
бути, а по центру картина інфекції.) 

Ну що ви, шановні, хіба ж це вірус? 
А це, по-вашому, жуки (фото №4)? 

Ха-ха-ха. Це, дорогі мої, не жуки. 
Тому що... Ось це – жуки (фото №5). 
Намагався зробити загальний 

план, щоб масштабніше передати 

картину жукапокаліпсиса, але на 
більш загальному плані жуків не вид-
но, тому зробив навпаки, але з пер-
спективою. 

А ось це – вірус (тільки один з без-
лічі на ділянці). (Фото №6).

Фото №1,2,3 і 4 – це моя картопля, ви-
рощена без мінеральних добрив, Пре-
стижу та Ридомілу Голд. Зате сидить 
на органічних траншеях, укрита товс-
тим шаром соломи, та з метою про-
філактики раз на тиждень (а то й рід-
ше) оброблюється ЕМочками з дода-
ванням (під настрій) якогось одного 
препарату: Фітодоктора, Триходермі-
ну, Фітоспорину або Гаупсину. 

Інші фото зроблено за півметра від 
моїх грядок – на тещиній половині. 
Треба віддати їй належне – хімію вона 
на моїх грядках не застосовує. 

Картина тещиної картоплі вас, зви-
чайно ж, не дивує: «А що такого, у всіх 
так». Що дивує мене, так це як при та-
кому сусідстві моя картопля три-
мається настільки бадьоро. Так, з віру-
сами й у мене досить сумно, але от 
грибні захворювання та жуки спо-
стерігаються в кількості, якою за зако-
нами мат. статистики можна з іроніч-
ним сміхом знехтувати. Не звертати 
уваги тобто. 

Але й це не найдивніше. Тому що з 
іншого боку тещиних посадок, впри-
тул до них, тобто взагалі без будь-якої 
огорожі, сидить сусідська картопля 
(фото №7). 

Це воно не на сонці вигоріло, це там 
така агротехніка. 

Дивлячись на це, я готовий прий-
ти до висновку, що це не на мої по-
садки кепсько впливає тещина агро-
техніка, а зовсім навпаки. От не будь 
з одного краю тещиної ділянки моїх 
переконано природних методів – хто 
знає, не перетворилася б її картопля 
на такий самий жах, як у сусідів на 
іншому краю?

В'ячеслав Грисюк
м. Чернігів 

www.prirodnoe.com.ua

Фото 1

Фото 2

Фото 3 Фото 4

Фото 5 Фото 6 Фото 7
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Як оздоровити грунт 
та підготувати його до наступного сезону?

Наша родина займається фермерст-
вом вже не один рік, перепробували 
десятки різних засобів захисту рослин 
та стимуляторів, завжди цікавилися 
новинками. Тому хочеться розповісти 
про свій досвід боротьби з хворобами 
та шкідниками за допомогою біопре-
паратів. 

Землі у нас небагато, тому часто до-
водиться вирощувати різні види 
овочів на одному місці з року в рік. По-
мітили, що з кожним роком кількість 
пошкоджених хворобами рослин 
збільшувалася, і все важче було з 
ними боротися. Перепробували не 
один хімічний засіб, а ситуація все 
частіше ставала неконтрольованою. 
Та ось в одній з агрогазет ми прочита-
ли статтю про використання біопрепа-
ратів в овочівництві. У статті йшлося 
про застосування біопрепарату Ор-
ганік-баланс, призначеного для роз-
кладання рослинних залишків. І ми 
вирішили випробувати його на нашо-
му овочевому полі. 

Використовували препарат після 
збирання врожаю капусти і томатів у 
відкритому ґрунті. Помідорні стебла, 
качани капусти разом з корінням і за-
лишками листя подрібнили мотобло-
ком. Обприскали зверху розчином біо-
препарату Органік-баланс з ручного 
мотообприскувача. Витрату препара-
ту збільшили до 1,5-2 л/га, щоб швид-
ше позбутися джерела хвороб і досяг-
ти якнайшвидшого розкладання знач-
ної рослинної маси. Після обробки все 
задискували мотоблоком. До складу 
біопрепарату входять різні бактерії, 
які підвищують родючість ґрунту. Але 
особливо важлива його властивість 
пригнічувати збудників «болячок» ро-
слин, які зимують на відмерлих росли-
нах, а навесні поселяються на новій 
розсаді. 

Минула зима, і ми при першій мож-
ливості вийшли в поле подивитися на 
результат наших зусиль. Найперше, що 
нас здивувало, – це відсутність жодного 
сліду від торішніх рослин, а раніше на-
віть після спалювання залишалися 

грубі стебла та кореневища. Спо-
стереження за розвитком наших 
рослин показало, що набагато мен-
ше було і хворих рослин. Також ми 
відзначили для себе, що значно 
зменшилася кількість ґрунтових 
шкідників, таких як совка озима, 
личинка хруща та дротяники. Ма-
буть, ґрунт, що став більш пухким, 
завдяки перегнилим рослинним 
залишкам їм не подобається. 
Ефект від застосування Органік-
баланс був очевидний! 

Тому ми б рекомендували 
овочівникам застосовувати біо-
препарат Органік-баланс щонай-
менше двічі на рік: навесні, за 2-3 
тижні до висаджування рослин, 
щоб забезпечити їх захист на по-
чатку життя, і після збирання вро-
жаю, щоб продезінфікувати ґрунт 
і підготувати його до наступного 
сезону. Господарям, що вирощу-
ють овочі у 2 «оберти», необхідно 
провести обробіток  ділянки після зби-
рання врожаю першої культури. 

З комахами-шкідниками ми також 
успішно боремося за допомогою біо-
препаратів – Лепідоциду-БТУ та Біток-
сибациліну-БТУ, додаючи до них при-
липлювач Липосам. 

Для боротьби з грибними та бак-
теріальними хворобами рекомендуємо 
використовувати біофунгіцид Фітоцид 

на основі мікроорганізмів Bacillus 
subtilis. 

Рослини потрібно обробляти біопре-
паратами вранці або ввечері, щоб не 
потрапляли сонячні промені на мікро-
організми.

Бажаємо Вам здорового, багатого та 
смачного врожаю!

Юрій та Лідія Іванови
Харківська обл.

“ОРГАНІК-БАЛАНС” — нова розробка українських 
учених фірми БТУ-Центр (м. Ладижин), яка вже встигла 
себе зарекомендувати. Цей препарат оздоровлює і 
збагачує грунт поживними і біологічно активними ре-
човинами (вітамінами, амінокислотами, макро-і мікро-
елементами); знищує та пригнічує грибкові та бак-
теріальні хвороби; підвищує вміст азоту в грунті; при-
скорює розкладання рослинних залишків, стерні. 
Склад “Органік-балансу”: концентрат корисних мікро-
організмів і продуктів їх життєдіяльності: вітамінів, 
ферментів для розкладання залишків, амінокислот, 
природних антимікробних речовин, стабілізаторів.
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ЧЛЕНИ  КЛУБУ  ПИШУТЬ…  ЧЛЕНИ  КЛУБУ  ПИШУТЬ…  

Після виходу на пенсію дача стала 
основним улюбленим місцем у моєму 
житті. Тому я хочу взяти участь у кон-
курсі. 

Красиву дачу хочеться із задоволенням 
відвідувати та працювати на ній. Нама-
гаєшся її зробити ще кращою. У резуль-
таті отримуєш дуже гарні врожаї, підні-
мається настрій. Коли приходимо на дачу, 
ми відпочиваємо душевно, тому що дачне 
повітря насичене здоровою енергетикою. 
Душа радіє, коли обходиш ділянку, спо-
стерігаючи, що і як змінилося за час на-

шої відсутності. Ми радіємо за рослини, 
подумки розмовляючи з ними. 

Але щоб усе добре росло та плодоно-
сило, спочатку треба відновити родю-
чість ґрунту. За час неправильної експлу-
атації ґрунт втратив гумус (основний 
компонент живлення рослин). У гумусі 
акумульована велика кількість азоту, 
фосфору, калію та інших елементів жив-
лення рослин. Якщо ми будемо створю-
вати гумус, то нам не доведеться думати, 
скільки треба тих чи інших поживних 
елементів. Гумус сам дає рослинам все що 
потрібно і в необхідних кількостях (кон-
центраціях). 

Ґрунт не треба перекопувати. При пе-
рекопуванні відбувається посилена міне-
ралізація гумусу, і він втрачає свої корис-
ні якості. А потрібно тільки розпушити 
культиватором або плоскорізом Фокіна 
на глибину 5-7 см. 

Щоб дачу зробити гарною, ми перейш-
ли на грядкове ведення господарства. Для 
цього ділянку розбили на грядки. Тривала 
експлуатація визначила нам їх оптималь-
ний розмір: довжина – 4,5 м, ширина – 
70 см, відстань між грядками (ширина 
стежки) – 50 см. Грядки ми заглибили на 
5 см, а землю підсипали на стежки, зро-
бивши їх трохи заокругленими. Стежки 
засіяли травою (найкращою є мітлиця па-
гононосна). Травичка скошується косар-
кою, висушується і застосовується для 
мульчування ґрунту. Матеріалами для 
мульчування можуть бути: компост, пе-
регній, солома, сіно, листя дерев, скошена 
трава, сидеральні рослини, подрібнені 
гілки, тирса; соняшникове, гречане та вів-
сяне лушпиння та інші матеріали. Перед 
внесенням мульчі необхідно обов'язково 
ґрунт розпушити. 

Для отримання гарних врожаїв необ-
хідно перевести ділянку на органічне 
землеробство (ЕМ-технологію). «ЕМ» 
розшифровується як «ефективні мікро-
організми», або ґрунтові бактерії. Ці бак-
терії переробляють органіку на елементи 
живлення рослин. Тому в ґрунті повинна 
бути завжди органіка в достатній кіль-
кості. А це досягається шляхом внесення 
в ґрунт (на грядки) перегною, компосту 
та іншої органіки. Грядки повинні бути 
завжди замульчовані або засіяні сидера-
тами. Цими заходами за 2-3 роки повніс-
тю відновиться родючість ґрунту. На 

грядках дуже легко перейти на ЕМ-техно-
логію, яка сьогодні є основним напрям-
ком розвитку сільського господарства. 
ЕМ-технологія передбачає: мульчування 
ґрунту, саджання сидератів, приготуван-
ня ЕМ-компосту. 

Для поліпшення краси ділянки (дачі) 
рекомендуємо поступово переходити на 
грядки-короби. Це ті самі грядки, тіль-
ки оббортовані, тобто обгороджені з 
усіх боків бортиками з шиферу, дощок, 
металу, бетонних бордюрів або з інших 
наявних матеріалів. Висоту бортиків 
найкраще робити 20 см. Короби виру-
чають тих, у кого ділянки розміщені на 
солончаках, на піщаному або глинисто-
му ґрунті. Короб заповнюється ор-
ганікою та за кілька років матиме чудо-
вий ґрунт. Короби зручно поливати, 
можна нормувати воду, особливо в кого 
труднощі з водою. При мульчуванні 
мульча нікуди не розноситься вітром, 
не розгрібається птахами. На грядку не 
залазять капустянки (бортики загли-
блені на 10 см). На грядці-коробі можна 
встановити дротяні дуги, накрити плів-
кою, і грядка перетворюється на міні-
парник. На фото видно як виглядають 

КОНКУРС 
«Дача в моєму житті» 

продовжується!
Дорогі читачі!
Нагадуємо вам, що продовжується 

конкурс на кращу історію з життя дач-
ників � «Дача в моєму житті».

Надсилайте до редакції свої життєві 
історії про те, яке місце займає дача у ва-
шому житті. Напишіть найбільш цікаві, 
душевні та веселі історії, які пов'язані з 
дачею, історії про ваші взаємини з росли-
нами, які на ній ростуть, і землею.

Редколегія газети відбере най-
цікавіші з них і нагородить їхніх авторів 
цінними подарунками від Клубу ОЗ.

Приз за кращу розповідь — секатор 
садовий, за друге місце — набір біопрепа-
ратів, третій приз — набір брошур з 
клубної бібліотеки.

 Кращі історії будуть надруковані в 
наступних номерах газети.

Пошт. адреса: 
02140, м. Київ, вул. Гмирі 3, кв.141.  

Ел. пошта: info@cluboz.net
Тел. для довідок: 

(044) 331-27-55, (093) 434-27-44

На красивій дачі – На красивій дачі – 
все на удачу!все на удачу!
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Р ІДНА  ПАРТ ІЯР ІДНА  ПАРТ ІЯ
грядки-короби з висоти пташиного по-
льоту, а також видно гойдалки, на яких 
влітку дуже люблять гойдатися діти. На 
гарні дачі люблять приходити діти. 
Вони допомагають обробляти грядки, а 
у вільний час відпочивають.

Також, у нас виділені спеціальні грядки 
уздовж центральної стежки для квітни-
ків. А біля будиночка розміщені троянди 
та інші красиві квіти. Лавка біля будиноч-
ка оповита квітучою ліаною (кампсісом), 

яка має чудовий вигляд і створює тінь для 
відпочиваючих. На центральній стежці 
ще встановлені арки для актинідії, між 
якими приємно пройтися та пощипати 
дуже смачні ягоди. 

Грядкове ведення господарства – це 
економно та дуже естетично. У цьому 
випадку площа не втрачається, як дума-
ють деякі дачники, тому що врожай з 
грядки буває набагато більшим, ніж 
можна було б його отримати, засіявши і 

стежки. Зате який виграш у праці – об-
робляти не весь город, а тільки грядки. І 
найголовніше, краса. На закінчення 
хочу сказати, що краса надихає працю-
вати, і така праця завжди винагород-
жується гарними врожаями, чудовим 
настроєм і бажанням частіше відвідува-
ти дачу. 

Іван Коломойцев  
член Клубу ОЗ, м. Світловодськ 

Кіровоградська обл.

З квітня 2014 року група активістів 
здійснює роботу щодо створення Рід-
ної партії України, ідея створення якої 
вперше була озвучена в книгах Володи-
мира Мегре. Найбільш активні читачі 
цих книг і творці родових помість 
об'єдналися для взаємодопомоги у як-
найшвидшому досягненні своїх спіль-
них цілей. Серед них була й така, як 
створення партії та представлення су-
спільству нової політичної сили, яка 
несе здоровий спосіб життя і нові обра-
зи щасливого життя на землі.

Поки триває робота зі збирання під-
писів на підтримку реєстрації партії, 
група активістів створила об'єднання 
зацікавлених людей з назвою «Рідний 
уряд». Кожен активіст обрав собі на-
прямок своєї майбутньої діяльності і в 
такий спосіб став міністром – очолив 
своє міністерство з виду діяльності. У 
межах роботи «Рідного уряду» прово-
диться підготовка основних статутних 
документів партії, відпрацьовуються 
механізми взаємодії, генеруються по-
зитивні образи нової, щасливої, мир-
ної, процвітаючої країни. 

Але документальна робота не основ-
ний напрямок нашої діяльності. 

1 червня 2014 року, в Міжнародний 
день дітей, ми провели Фестиваль ди-
тячої позитивної творчості «Світ ма-
леньких творців», у якому взяли участь 
не тільки діти, які вже живуть у родо-
вих помістях, а й ті, які збираються там 
жити. Маленькі творці представляли 
свої творіння на ярмарку, брали участь 
у різноманітних майстер-класах, грали 
в ігри, а наприкінці фестивалю пред-
ставили свої таланти в невеликому 
концерті. Також у рамках фестивалю 
було проведено конкурс на кращий ди-
тячий малюнок-ідею символіки для 
Рідної партії. І всі діти намалювали 
своє бачення того, як вони уявляють 

собі Рідну партію. Дорослі ж оцінюва-
ли їхні ідеї і, звичайно ж, вибрати кра-
щу не змогли, тому всі перемогли в ць-
ому конкурсі. І зараз група дизайнерів 
працює над об'єднанням всіх ідей в од-
ній-єдиній символіці партії. 

Крім цього, ми замислилися про не-
обхідність проведення більш масштаб-
ного святкування Дня дачника і всієї 
Землі та вирішили організувати Всеу-
країнське свято. 

Так, 26 липня активом партії спільно 
з жителями поселення родових помість 
«Весела Слобода» (Київська область) 
було підготовлено та проведено велике 
свято, куди могли приїхати всі охочі, 
щоб разом подякувати Землі-Матінці за 
її плоди та весело провести цей день. На 
свято приїхали гості з поселень «Лубсь-
ке», «Сказочне», «Тартак», «Простір 
Любові», кияни, гості з Сумської та Лу-
ганської областей і, звичайно ж, жителі 
найближчих сіл. У програмі свята були 

ігри, хороводи, загальний стіл «бенкет 
на славу», де найстарший і наймолод-
ший із присутніх благословили плоди 
земні на багато накритому столі. Були 
сказані найдобріші побажання та слова 
вдячності Землі-Матінці. Чаша свята з 
чарівною, заговореною добрими поба-
жаннями живою водою обійшла весь 
стіл, а останній ковток віддали Землі-
Матінці – ним ми полили дерево на 
спільній землі поселення. Також був 
спільний хоровод любові, присвячений 
Землі, концерт, екскурсія по поселенню 
та багато-багато іншого. Найактивніші 
учасники свята отримали подарунки 
від Клубу Органічного Землеробства – 
насіння, щоб у новому році ще більш 
багатими були в них урожаї. Свято 
вийшло добрим і світлим, й у всіх вини-
кло бажання, щоб такі свята відбували-
ся повсюдно, примножуючи любов до 
Матінки-Землі. Тому ми відразу ж ор-
ганізували робочу групу, яка займати-
меться питанням утвердження цього 
свята на загальнодержавному рівні та 
організацією таких свят по всій Україні. 

Окремо хочеться подякувати жите-
лям поселення родових помість «Весе-
ла Слобода» за теплий і радісний при-
йом усіх гостей свята. Нехай всі добрі 
побажання, висловлені для вас на святі, 
обов'язково здійсняться, а ваші родові 
помістя освітлюють Землю-Матінку 
світлом вашої любові та тепла. 

А наша робота триває, планів і зав-
дань у нас достатньо, і ще багато й багато 
образів та прагнень чекає свого втілення 
для блага та процвітання всієї нашої 
Землі.

З повагою, 
активісти, що створюють

Рідну партію України. 
Контактні телефони: 

050-675-69-06 (Іван), 
066-640-98-79 (В'ячеслав), 

097-811-19-48 (Ладомир)

РІДНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ  ВІД ОБРАЗІВ ДО ВТІЛЕННЯРІДНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ  ВІД ОБРАЗІВ ДО ВТІЛЕННЯ
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ЛІКУВАЛЬНІ ВІРШІ 
Лечит мята невралгию,
А свекла – гипертонию,
Земляника гонит соль,
А шалфей – зубную боль, 

Арбуз кушай при нефрите,
А бруснику – при артрите,
Чтобы было больше сил,
Не забудь про девясил. 

Клюква вылечит цистит,
Редька – кашель и бронхит,
Головную боль – калина,
А простуду – чай с малиной. 

Печень подлечи рябиной,
Сердце – мятой и калиной,
Чтоб не ведать диабета,
Топинамбур ешь всё лето. 

Астму вылечи иссопом,
Мочевой пузырь – укропом.
Раны, язвы, геморрой
Подорожником промой. 

Коль отёки у тебя – 
Хвощ попей и семя льна,
Мажь мозоли чистотелом,
А веснушки – тёртым хреном. 

Лук к нарывам приложи, 
В ванне с сеном полежи.
Эти друг советы слушай,
Ежедневно зелень кушай.

Зверобой не забывай,
Чай с ним чаще потребляй.
Пей шиповника настой.
Будешь бодрый, молодой!

Іван Єгоров
м. Москва, Росія

КИЇВ:
Дарниця (044) 353-00-43
Вокзальна (044) 484-54-80
Позняки (044) 229-87-22
Чернігівська (099) 249-05-73
Мінська (099) 249-05-35
Севастопольська (099) 249-05-52
Лук`янівська (044) 221-70-92
Голосіївська (044)228-38-15
Святошино (044)332-21-60 
Васильківська (044)362-32-09
Академмістечко (044)221-20-75
Славутич (044)383-84-94
Троещина, Бальзака (044)222-81-91
Троещина, Сабурова (044)229-70-93
Русанівка (044)221-70-93
Борщагівка (044)228-01-25

РЕГІОНИ:
Авдіївка (050) 806-04-13
Біла Церква (04563) 32451
Бердичів (067) 41 00 123
Бородянка (067) 924-84-59
Боярка (067) 378-07-49
Вінниця (097) 953-32-71
Вишгород (098) 855-93-33 
Джанкой (067) 185-58-50
Дніпродзержинськ (098)838-59-32
Дніпропетровськ 
(Комунарівська) (067) 639-77-30
Жашків (097) 917-83-46
Ірпінь (067) 549-54-16
Канів (096) 441-04-53
Красний Лиман (066) 979-94-90
Красний Луч (050) 611-72-70
Літин (097) 361-37-97

Лубни (066) 269-62-71
Луганськ (095) 455-19-81
Макіївка (050) 760-17-71
Маріуполь (097) 577-65-34
Ніжин  (068) 798-30-30,

(04631) 9-16-90
Одеса (048) 702-33-89
Прилуки (099) 421-79-99
Свердловськ (099) 742-20-00
Сімферополь (063)752 54 38
Ставище (097) 917-83-46
Суми (066) 686-48-74
Тетіїв (067) 392-62-38
Умань (098) 649-98-60
Хмельницький (097) 870-34-76
Черкаси (067) 369-73-02
Чоповичи (098) 649-98-60
Ясинувата (050) 837-31-40
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Мигдальні цукерки
Стиглі яблука почистити і, додавши трохи кориці, 

подрібнити до однорідної маси. Якщо яблука несо-
лодкі, можна ще додати коричневий цукор або мед. 

Далі нанести яблучну масу на змащений олією 
піддон і поставити сушити. Але не доводити до го-
товності, а вловити момент, коли пастила буде вже 
не рідкою, але ще липкою та пластичною, як пла-

стилін. 
Горішки обліпити пастилою, сформувавши маленькі цукерки, обва-

ляти в кокосовій стружці та залишити сушитися ще на кілька годин. 
Добре просушені цукерочки не злипаються, відмінно зберігаються в 

баночках. Можуть стати приємним подарунком.
www.vashe-plodorodie.ru

Живий кетчуп 
Для приготування кетчупу потрібні стиглі 

червоні томати, солодкий перець жовтий і чер-
воний, для любителів пікантностей можна до-
дати шматочок гіркого перцю, цибулю, кріп, 
петрушку, базилік. 

Ошпарюємо помідори окропом, знімаємо 
шкірку, перекручуємо на м'ясорубці. Або мож-

на розрізати кожен помідор навпіл і натерти на тертці. Солодкий перець 
миємо, чистимо, видаляємо насіннєву камеру, частину перемелюємо на 
м'ясорубці, частину ріжемо дуже маленькими шматочками. 

Цибулю чистимо, миємо, перемелюємо на м'ясорубці. Зелень миємо, 
сортуємо, дрібно-дрібно ріжемо ножем. 

Всі інгредієнти змішуємо (не солити!) та виливаємо на дека для пас-
тили сушки Ізідрі (не більше 400 мл), попередньо змастивши їх олією. 
Час сушіння 12-14 год.

Кількість продуктів для кетчупу: томати – 2 частини; перець солод-
кий – 1 частина; цибуля та зелень – за смаком. 

Де використовуємо: в борщах – відриваємо шматочки, кладемо в бу-
льйон; у підливах – на сковороду наливаємо трохи води з олією, додаємо 
кетчуп, солимо за смаком, накриваємо кришкою та тушкуємо 5–10 хв. 

Галина Гулай
м. Чернігів, www.ezidri-club.com.ua 


