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теплиці та мінітехника під замовлення
Враховуючи побажання багатьох членів Клубу ОЗ, приймаємо замовлення
на теплиці різних розмірів, у тому числі на «Розумні теплиці» з автоматизова-

ним регулюванням мікроклімату (тел. для довідок: (066) 
403-13-96), а також на мінітехніку, зокрема на мотоблоки 
та мінітрактори з різноманітним начіпним та причіпним 
обладнанням виробництва об'єднання «Мінський трак-
торний завод» (тел. для довідок: (095) 5749327).

ГОтУЄМО зЕМЕЛЬКУ ДО ВЕСНи

На вулиці ще мороз, сніг, але час уже 
планувати, готувати свою земельку до 
посадок та посівів. Кожна господиня 
планує, де і що буде сіяти. А от про 
шкідників і хвороби згадають і замету-
ш а т ь с я  т і л ь к и  т о д і ,  к о л и  в о н и 
з'являться. Але ж можна багато чого не 
допустити, якщо вчасно все зробити. 
Наприклад, не труїти 
капустянку та личин-
ку хруща отрутами і 
разом з ними землю з 
її мешканцями, а ско-
ристатися прекрасним 
біопрепаратом МЕТА-
РИЗИН.

Метаризин — дуже 
ефективний біопрепа-
рат. Знищує капус-
тянку, хруща, дротяника протягом 

сезону, але зате на багато років! Мета-
ризин дієво вносити безпосередньо в 
землю ранньою весною, можна разом з 
іншими препаратами та добривами. 
Унікальна форма препарату, основою 
якого є гумат натрію, одночасно підви-
щує родючість і виробляє у рослин 
стійкість до хвороб.

Чудовий препарат АГРОЗИН покра-
щує структуру ґрунту. Якщо ви оброби-
те землю в період висівання або садін-
ня, то ваші рослини підуть чудово в 
ріст, а потім дадуть високий врожай 
посаджених вами культур.

Якщо ви застосуєте ці два біопрепа-
рати — МЕТАРИЗИН ТА АГРОЗИН — 
ранньою весною, потім кілька років бу-
дете радіти хорошим врожаям.

І ще дуже важливо посіяти ранньою 
весною СИДЕРАТИ, 
особливо на тих ділян-

ках, де будуть 
висаджені по-
мідори, перець, 
о г і р к и ,  д и н і 
тощо. Бажано 
висівати гірчи-
ц ю ,  о л і й н у 
редьку, фаце-
лію. До часу ви-
садки розсади 
піднімуться сидерати. На по-
чатку травня можна висаджува-

ти помідори, перець, баклажани просто 

в сидерати. 
Кілька днів 
вони пожи-
вуть разом: 
сидерати за-
хистять по-
саджені рос-
лини вдень 
від яскраво-
го весняного 
сонечка,  а 
вночі від за-
морозків. 
Коли росли-
н и  д о б р е 
приживуть-
ся, сидерати 
можна підкосити плоскорізом — ось і 
готова мульча. Перед сівбою огірків, 

гарбузів і динь по-
трібно плоскорі-
зом підрізати си-
дерати, зробити 
лунки (завглиб-
шки 5-6 см на від-
стані 80-90 см одна 
від одної),  роз-
класти насіння, 
прикрити землею 
та замульчувати 
скошеними сиде-

ратами. А якщо мульчу обробити ЕМ-
Бокашиками або Емочкою — ось вам і 
чудове добриво.

Простий спосіб виростити розсаду
Всередині лютого беремо відро за-

готовленої з осені землі та відро ком-
посту, склянку попилу, 200-300 г. ЕМ-
Бокашиків або розчин Емочок (за ін-
струкцією). Все це добре перемішує-
мо, зволожує-
мо водою так, 
щ о б  з е м л я 
була сира, але 
розсипалася. 
Всю цю суміш 
з а с и п а є м о  в 
м і ш о к  з - п і д 
ц у к р у  ( б е з 
плівки) та ста-
вимо в тепле 
місце, напри-
клад на кухню 
( з а п а х  б у д е 
приємний), на 
10-12 днів.

За п'ять днів до сівби замочуємо на-
сіння в медовій воді з алое (1 ложка 
меду та 1 ложка соку алое на 1 л води) 
або в зольній воді (в літрову банку на-
сипаємо півбанки золи та заливаємо 
водою) на 10-15 годин.

Потім насіння в мокрій ганчірочці 

загортаємо у вату і щодня перевіряє-
мо на вологість. На 5-6 день, коли на-
сіння проклюнеться біленькою цяточ-
кою, саджаємо його у підготовлені 
півлітрові стаканчики. У стаканчиках 

обов'язково про-
колюємо дно, ро-
блячи 3-4 дірочки, 
після цього запо-
внюємо земляною 
сумішшю трохи 
більше половини 
й трошки притис-
к а є м о  л о ж к о ю . 
Розкладаємо на-
сіння по 3-4 шту-
ки,  присипаємо 
землею на 1,5 сан-
тиметра й трохи 
притискаємо. 

Якщо є сніг (можна з холодильника), 
кладемо його зверху (1,5-2 см). Накри-
ваємо плівкою та ставимо в тепле міс-
це. За 5-7 днів з'являться сходи. Відра-
зу стаканчики ставимо на підвіконня, 
поливаємо в міру необхідності. Як 
з'явиться 3-4 листочки, залишаємо 
один найкращий паросток, а інші не 

висмикуємо, а прищипуємо. По мірі 
зростання підсипаємо до рослин зем-
лю. Таким чином виростає велика, по-
тужна розсада. Вона буде не дуже ви-
сока, але з розкішною кроною.

Перець і баклажани висіваємо на-
прикінці лютого, помідори — 20-30 бе-
резня.

Успіху всім, хто любить Землю-ма-
тінку!

М. Гейко
організатор Клубу ОЗ, смт. Чоповичі

Житомирська обл.

Секрети здорової розсади
Словно крыша над землёю голубые 
небеса,
А под крышей голубою реки, горы и 
леса,
Океаны, пароходы и поляны и цветы,
Страны все и все народы, и, конечно, 
я и ты.

Припев:
Кружит в небе голубом наш 
огромный круглый дом.
Под одною голубою общей крышей 
мы живем.
Дом под крышей голубой и 
просторный и большой,
В этом доме мы соседи и хозяева с 
тобой.

Вместе мы с тобой в ответе за чудес-
ное жильё,
Потому что на планете всё моё и всё 
твоё:
И пушистые снежинки, и река, и облака,
И травинки, и росинки, и вода из 
родника.

Припев.

Дом кружится возле солнца, чтобы 
было нам тепло,
Чтобы в каждое оконце заглянуть оно 
могло.
Чтобы жили мы на свете не ругаясь, 
не грозя,
Как хорошие соседи или добрые 
друзья.

 сл. Володимира Орлова

муз. Михайла Славкіна

Доброго здоров’я, дорогі читачі! Ось 
і прийшов місяць лютий, коли дачники 
повним ходом готуються до висівання 
розсади. Щоб все у вас пройшло вдало, 
нагадаємо основні кроки з вирощування 
здорової і міцної розсади.

Якщо у вас немає опалювальної те-
плиці або парника і ви плануєте виро-
щувати розсаду на підвіконні, то в пер-
шу чергу вам потрібно продумати опти-
мальну кількість розсади, 
щоб їй не було надто тіс-
но і темно.

Дні посіву насіння на 
розсаду можна легко ви-
значити за посівним ка-
лендарем Марії Тун (за-
питуйте в Клубі ОЗ у Ва-
шому регіоні) або за мі-
сячним календарем І. Па-
унггер, Т. Поппе з книги 
«Всё в нужный момент. 
Лунный календарь на 10 
лет» (календар на січень, 
лютий і березень дивіться 
в січневому номері газети «до Землі з 
любов'ю!»). Сіяти рослини, плоди яких 
знаходяться в землі (наприклад, селе-
ру), рекомендується, коли Місяць убу-
ває, в дні кореня, а рослини, плоди яких 
знаходяться над землею (помідори, пер-
ці, баклажани), ‒ коли Місяць росте, в 
дні плоду.

Пам'ятайте, що 80% захворювань пе-
реноситься з насінням. Тому, перед тим 
як сіяти насіння, його необхідно знеза-
р а з и т и ,  з а м о ч и в ш и  в  р о з ч и н і 
Мікосана-Н, Фітоспорині або Емочках 
на 1 годину. Найнадійніший спосіб зне-
зараження (за Т. Угаровою) ‒ термоо-
бробка. У термосі при температурі +50°С 
потрібно замочити насіння (попередньо 
зав'язавши його у ганчірочки) на 20-25 
хвилин. Потім швидко з термоса вийня-
ти та охолодити в прохолодній водичці.

Земля для розсади повинна вже бути 
заздалегідь підготовленою.

Насіння можна сіяти відразу після 
обробок, а можна після того, як воно 
проклюнулося.

Насіння, яке проклюнулося, можна 
загартувати, поклавши його на 2-3 дні в 
холодильник. Так ми підготуємо май-
бутню розсаду до перепадів температур 
протягом сезону.

Сіяти можна в невеликі коробочки 
з-під печива, в ящички на відстані 1,5-2 
см одне від одного, також у касети або 
торф'яні таблетки. Сіємо на глибину 1,5 
см. Прикриваємо коробочки з насінням 
прозорою плівкою, створюючи умови 
парника, і чекаємо появи першої пете-
лечки. Щойно вона з'явиться, треба від-
разу виставити коробочки або касети з 
насінням на світло.

Перші 2-3 дні після того, як розсада 

зійшла, бажано досвічувати цілодобово, 
надалі по 14-16 годин. Нестача світла по-
значається на врожаї, квіткові китиці 
закладаються пізніше, і в них менше 
квітів. Пікірують рослини при двох 
справжніх листочках, а посіяні в та-
блетки ‒ як тільки корінці з'являться зо-
вні оболонки. Коли коріння торкається 
стінок горщика, рослина отримує інфор-
мацію від них про неможливість розви-

тку і закла-
дає низький 
урожай. 
Тому в міру 
зростання 
пересаджу-
ють у великі 
горщики.

Перці та 
баклажани 
погано пере-
носять пере-
саджування, 
тому їх ба-
жано сіяти 

відразу в маленькі стаканчики, а в міру 
зростання пересаджувати в більш 
об'ємні.

У кожен горщик з розсадою можна 
кинути по одній гранулці НВ-101. Цей 
препарат покращує розвиток кореневої 
системи, задає програму маленькому 
паростку на весь сезон ‒ рости та плодо-
носити. Можна розсаду підживити Фі-
тоспорином: це і профілактика чорної 
ніжки, і невелике підживлення гуміно-
вими сполуками. Але надмірно піджив-
ленням не захоплюйтеся, не потрібно 
стимулювати ріст розсади, так вона 
швидко витягнеться. Поживних речо-
вин у насінні та в землі на перший час 
достатньо, щоб виростити хорошу роз-
саду.

І наостанок найголовніший секрет: 
щоб ваша розсада порадувала вас бага-
тими врожаями, обов'язково робіть все 
з любов'ю, вдячністю і добрими думка-
ми.

За матеріалами семінару 
«Вирощуємо розсаду» в Клубі ОЗ, 

м. Луганськ

Дом под крышей голубой
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Селера коренева. Особливості вирощування
В нас часто запитують, коли висівати 

насіння на розсаду. Ми радимо всім ско-
ристатись такою формулою: «Розсада 
має бути якраз «в пору», щоб не перерос-
ла, а це 55 - 70 днів. Загроза весняних замо-
розків минає десь в 10 - 15 числах травня. 
Якщо розсаду у від-
критий ґрунт ми ви-
саджуємо 15 травня, 
то 55 днів назад – це 
22 березня. Віднімає-
мо ще приблизно 10 
днів на проростання і 
отримуємо 12 - 15 березня». Ось приблиз-
но на такі числа ми готуємо до висіву пар-
ники. 

Насіння родини Білоус
Дорогі  огородники та 

дачники!
Наша сім’я живе в селі на 

Родовій землі і з покоління в 
покоління займається виро-
щуванням різних овочевих 
культур. З роками у нас зі-
бралась гарна колекція з до-
стойних рослин. Для нас 
принципово вибирати тіль-
ки найкраще насіння, щоб 
воно було найвищої якості. 
Все робимо вручну, на заса-
дах органічного землеробства, з любов’ю. Насінини з нехарак-
терною формою, нестандартні вибраковуються. Тобто кож-
на насінинка проходить через наші руки. У нас немає гібридних 
та генетично модифікованих культур, із всіх сортів ви зможе-
те самостійно зібрати насіннячко. 

На сьогоднішній день маємо найбільшу приватну колекцію 
сортів перцю в Україні, а також більше 140 сортів помідорів, 
9 сортів баклажанів, 50 сортів картоплі. За багато років ви-
пробували безліч сортів і залишили, на нашу думку, найкращі, 
найврожайніші і найстійкіші до життєвих випробувань.

Асортимент нашого насіння постійно оновлюється, ми в 
курсі всіх світових подій на аграрному ринку, відвідуємо спеці-
алізовані виставки, самі є їх учасниками. Листуємося з відоми-
ми вітчизняними та зарубіжними селекціонерами, розвиває-
мось.

Для замовлення каталогу висилайте підписаний конверт за 
3 грн. на адресу:

вул. Гагаріна, 1, с. Прислуч, Полонський р-н, Хмельницька 
обл., 30535, Іванні Білоус.

Також каталог можна подивитись на нашому сайті — www.
bilous.in.ua 

Бажаємо вам, дорогі друзі, зробити вдалий вибір, запастись 
гарним насінням, прикласти трішки праці і любові та зібрати 
добрий Урожай! Нехай у вас все буде набагато, набагато кра-
ще, ніж у нас!  Удачі вам!!!

Білоус Володимир Іванович тел. 0964620704
Білоус Надія Филимонівна тел.0673289021

Вирощування розсади в парниках на кінському гноєві
Добре, що люди споконвіку вміють 

спостерігати за процесами в природі і за-
стосовувати їх в по-
всякденному житті. 
Один із таких природ-
них процесів викорис-
товує наша родина 
уже більше 20 років. А 
саме: тваринний гній у 
великому скупченні 
має здатність виділя-
ти тепло. В народі ка-
жуть: «Гній горить». 
Найкраще ця здат-
ність спостерігається 
за кінським гноєм. В 
середині кагату кін-
ського гною, який «за-
горівся», температура 
може сягати +60°С. 
Ось саме таке тепло 
ми використовуємо в своїх парниках для 
підігріву ґрунту.                     

Ми живемо в селі на Родовій землі і, 
звичайно, тримаємо коней, тому цього 
органічного багатства у нас вдосталь на-
збирується за зиму. А якщо не вистачає, 
то купуємо в сусідів. Також з осені заго-
товляємо багато соломи і ґрунт в парни-
ки.

Закладати парники починаємо в 
кінці лютого - на початку березня, 
коли зазвичай земля ще вкрита снігом. 
Тому спочатку місце під парники очища-
ється від снігового покриву, робиться 
розмітка. Далі краї парників викладаємо 
соломою висотою приблизно 40 – 60 см та 
шириною 50 см. Центр притрушується 
також соломою. А тоді вилами почергово 
протрушуємо гній, солому. Що важливо, 
гній на момент закладання парників 
має «горіти», ознакою цього є пара та 

прілий запах, який йде від купи. Загаль-
на висота шару гною – 40 см, соломою 
лише злегка притрушуємо, тому орієн-

товна висота парника виходить 0,5 м. 
Верхній шар має бути з гною. Наступний 

етап – виставляємо дерев’яні короби (ви-
сота стінки 30 см) і накриваємо їх вікон-
ними рамами. Зверху вся конструкція 
накривається клейонкою та великим 
куском сукна, боки щедро обкладаються 
соломою.

Добре, коли в ті дні погода радує від-
лигою, – тоді парники починають «горі-
ти» за 4-7 днів. А останні роки в цю пору 
лютують морози, тому доводиться втру-
чатись і допомагати процесу. Розкрива-
ються парники, і ллється окріп (десь 2 – 3 
відра) у короб, але не по всій площі, а в 
1-2 місця. Тоді швидко парник закрива-
ється і залишається знову чекати кілька 
днів. Коли бачимо, що парники парують, 
ногами добряче витоптуємо всередині 
коробів, дно щедро встилаємо тирсою, а 
наверх уже заносимо землю. Важливо, 
щоб шар землі був не менше 8 см (в ідеа-
лі 14 см). Спеціальним дерев’яним 
маркером витискуємо рівчачки, в які 
сіємо насіння ранньої капусти, пер-
цю, баклажанів, помі-
дорів, селери та кві-
тів. Рівці притрушуємо 
(окрім тих, де посіяли 
селеру) пересіяною на 
ситі землею, злегка при-
плескуємо дерев’яною 
дощечкою , поливаємо 
теплим розчином Фітос-
порину і все добре вкри-
ваємо.

А далі починається 
найцікавіше: ми слід-
куємо за температур-
ним режимом, адже для проростання 
кожної рослини він різний. Капуста, на-
приклад, при температурі +36...+40°С зі-
йде за три дні, а насіння пасльонових 
при такій температурі може випріти, 
йому для проростання потрібно 
+28...30°С тепла та від 7 до 14 днів залеж-
но від культури. Як тільки починають з 

землі прокльовуватись росточки капус-
ти, температуру в парнику знижуємо до 
+16°С, тоді розсада не витягується і росте 
цупкою, наче дубочки. Перці і баклажа-
ни комфортно ростуть при +25°С.

Останні роки для поливу розсади в на-
ших парниках користуємось біологічни-
ми препаратами з Клубу ОЗ, такими як 
Фітоспорин та Мікосан, Емочки (по-
переджають та захищають від грибків на 
ґрунті і особливо від чорної ніжки). 
Дуже сподобались Гумісол, Ріверм, Гу-
мат Калію, Азотофіт. Рослини здорові 
і набирають зелену масу просто на очах. 
Ну і звичайно, такі агроприйоми, як про-
полювання та розпушування ґрунту в 
міжряддях, також позитивно впливають 
на ріст розсади. Розсаду поступово за-
гартовуємо, а за 2 тижні до висадки в 
ґрунт взагалі залишаємо без укриття, 
щоб ночувала під зоряним небом і звика-
ла до жаркого сонечка. 

Наш досвід навчив нас спочатку ви-
сівати перець і баклажани, а через 2 
тижні помідори. Тому що помідори 
швидше сходять і мають стрімку силу 
росту. І якщо їх посіяти в такі теплі пар-
ники на кінському гноєві ще 15 березня, 
то розсада помідорів швидко витягнеть-
ся і переросте (що призведе до зменшен-
ня врожаю).

Хочеться відзначити, що під такі пар-
ники у нас є постійне місце. За один се-
зон тут утворюється першокласний пере-

гній, який ми во-
сени розвозимо 
по грядках. Кого 
зацікавить та-
кий спосіб за-
кладання парни-
ків і в кого город 
розбитий на по-
стійні грядки, 
може кожен рік 

переносити їх на іншу грядку. Таким чи-
ном, за кілька сезонів можна усі грядоч-
ки наситити 20-30 см шаром родючого пе-
регною.

Закладання таких парників потребує 
досвіду, який формується не рік і не два. 
В цих рядках я хочу висловити подяку 
своєму діду Білоусу Івану Михайловичу, 

який змалку знав усі ці секрети і навчив нас. Його на-
ука проста й безцінна – любити землю, любити працю 
і працювати так, щоб Земля любила нашу працю.

Радості усім!
Підготовка насіння до висіву

Ще восени, коли збираємо насіння, ми обробляємо 
його в легкому розчині марганцівки. Просушуємо і 
складаємо в 
сухе прохолод-
не місце на 
зберігання. 
Коли настає 
пора висівати 
насіннячко, 
користуємося 
старим прові-
реним спосо-
бом: на 1 л та-
лої води – 1 ч. 
л. меду. Зали-
ти цим розчином насіння та залишити на 3-5 годин 
(можна і на ніч), злегка просушити, щоб зручніше 
було висівати. Мед — прекрасний природній стиму-
лятор росту, а переваги та достоїнства талої води ві-
домі майже усім. Ну і звичайно, робити цю процедуру 
обов’язково слід в гарному настрої і з добрими думка-
ми, уявляючи, який гарний урожай матимете від цих 
овочів!

ІIванна Білоус, член Клубу ОЗ, с. Прислуч, 

Хмельницька обл.

Коренева селера – смачний, аромат-
ний і дуже корисний для здоров'я люди-
ни овоч, здатний сповільнювати проце-
си старіння. І виростити його не так вже 
й складно.

Про секрети вирощування селери 
нам розповіла Герта Анатоліївна Рих-
льовська, активний член Клубу ОЗ, ве-
дуча клубних семінарів у Києві.

Вирощуємо розсаду селери
«У кореневої селери, на відміну від 

листової та черешкової, найтривалі-
ший період вегетації (150-190 днів). 
Тому її висівають на розсаду на по-
чатку лютого. Для цього можна вико-
ристовувати невелику квадратну єм-
ність з кришечкою, наприклад з-під 
торта або печива. Землю (суміш дерно-

вої землі та перегною, взятих порів-
ну, з додаванням невеликої кількос-
ті піску) я злегка пропарюю, щоб за-
хистити розсаду від чорної ніжки. У 
яку-небудь непотрібну каструлю 
кладу земляну суміш, ставлю на во-
гонь. Коли земля прогріється, зні-
маю з плити.

Підготовлену та злегка зволоже-
ну землю насипаємо в ємність, за-
лишаючи до бортика 0,5-1 см. Насін-
ня перед посівом можна промити 
теплою водою та замочити на 3 
доби. Потім, після легкого підсушу-
вання, посіяти. Але я сію сухе насін-
ня прямо на землю. Після посіву бе-
ремо з вулиці сніг (у цей час він по-
винен бути) і зверху накриваємо ним 

землю з насінням. Насіння селери не 
можна засипати землею, бо воно 
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Дачні поради до весняного сезону

дуже дрібне і може не пробитися 
крізь земляну скоринку. Сам сніг при 
таненні затягне насіння в землю на по-
трібну глибину. Тала вода – прекрас-
ний стимулятор росту.

Посіявши таким чином насіння, ми 
накриваємо нашу ємність нещільно 
кришечкою і ставимо в тепле місце. 
Кришечку щодня піднімаємо. Якщо 
утворився конденсат – витираємо його 
серветкою.

Насіння сходить приблизно через 10-
12 днів. Коли з'являться перші петельки, 
відкриваємо кришечку і ставимо на 
світло. Коли зійдуть перші сім'ядольки, 
можна переставити коробочку на більш 
сонячне місце.

П і к і р у в а н н я  р о б и м о ,  к о л и 
з'явиться 1-й, 2-й справжній різьбле-
ний листочок. Пересаджуємо в іншу 
велику ємність через 1-2 см один від од-
ного. Якщо у вас невелика кількість роз-
сади, можна пересаджувати в стаканчи-
ки по кілька росточков або в торф'яні 
таблетки. Якщо буде пізня весна, то 
можна буде ще раз розсадити, вже по од-
ному паростку на стаканчик. Селера 
любить пікірування.

У черешкової селери термін вегетації 
менше, тому сіяти на розсаду її можна 
трохи пізніше. Листову селеру можна 

сіяти в березні.»
Висаджуємо розсаду у відкритий 

ґрунт
«Розсаду селери можна висаджувати 

у відкритий ґрунт, коли прогріється 
земля і не буде загрози заморозків.

Перед висаджуванням потрібно обрі-
зати зверху листя на одну чверть і вко-
ротити корінь, після чого залишити на 
кілька годин для просушування. Потім 
можна корінець опустити в «глиняну 
бовтанку» з живильним середовищем.

Висаджуємо селеру на відстані 30-
40 см одна від одної (залежно від сор-
ту) і в жодному разі не заглиблюємо! 
Краще саджати ніби на земляний валик, 
щоб верхня частина кореня не була в 
землі. Якщо ми посадимо по шийку, то 
будуть розвиватися бічні корені. У пер-
ші дні після саджання бажано вкри-
ти розсаду спанбондом.

Коли корінь селери досягне величини 
з яблучко, потрібно відколупнути на-
вколо кореня землю й акуратно секато-
ром обрізати всі бічні корінці, щоб 
рослина направила всю силу на цен-
тральний корінь. Після цього полива-
ємо, але відразу не прикопуємо, а зали-
шаємо на кілька годин, щоб корінці під-
сохли. Робити таку операцію краще 
вранці сонячного дня.

Після того як прикопали, обов'язково 
замульчуйте. Селера великий «ненаже-
ра» й «водохльоб».

У процесі росту залишаємо у селери 
4-5 листочків, решту зрізаємо на їжу, на 
сушіння або просто притискаємо до зем-
лі, щоб листя не забирало поживні речо-
вини у кореня. Підживлюємо баковою 
сумішшю, зверху мульчі можна по-
сипати золою. Під час дощу або поливу 
вона буде поступово просочуватися 
вниз і підживлювати рослини.

При перших осінніх заморозках мож-
на селеру трохи підгорнути. Тоді вона 
набирає поживні речовини і цукрис-
тість.

Викопуємо селеру в кінці жовтня 
– на початку листопаду. Якщо на вули-
ці бруд і сира погода, після викопування 
миємо її під шлангом, просушуємо, об-
прискуємо Фітоспорином і укладаємо 
на зберігання в пісочок.

Хороші сорти кореневої селери: 
Монарх, Максим, Албін.

Зверніть увагу, що є сорт селери 
Яблучна, який помилково називають ко-
реневим. Насправді він дає маленькі ко-
ренеплоди, не більші за  маленьке 
яблучко.»

Статтю підготувала редактор ,
Ольга Купрашвілі

Зважайте на реальні погодні умо-
ви

2013 рік був непередбачуваним щодо 
строків сівби насіння та висаджування 
розсади городніх культур. Весни не було. 
Ґрунт ще не прогрівся, а верхній шар вже 
почав підсихати. Давались взнаки брак 
часу та нестача мульчі. Аномально до-
вга осінь теж додала клопоту. Зимові 
часник, цибуля, морква попроростали і 
добряче витяглись. 

Гарантій щодо прогнозу погоди не бу-
ває, тож сподіватись треба на Бога і при-
стосовуватись до реалій. Паростки час-
нику та цибулі, грядки підзимових 
посівів моркви, пастернаку, петруш-
ки тощо — вкрийте мульчею (соло-
мою, гілочками хвої тощо). І готуйтесь 
до весняних посівів.

Строки посівів за народними при-
кметами

Кожен городник має спостерігати, що 
відбувається саме на його ділянці та 
близькій території. Не можна у цій спра-
ві покладатись на авторитет досвідчених 
сусідів, бо ваша ділянка має лише їй 
притаманний мікроклімат: південний, 
східний, західний чи північний схил; від-
далену або поряд водойму (малу, вели-
ку); місцину, захищену з усіх сторін, або 
у відкритому полі; чи то низина, чи па-
горб... Тож безпомилково визначають 
час сівби дерева та чагарники, бо не 

зацвітуть, доки земля навколо них не 
прогріється до певної температури. 

Зважайте на те, що наші предки вико-
нували роботи у такій послідовності. 

Хліб (злако-
ві) починали сі-
яти, коли брунь-
ки дерева про-
кинулись; коли 
листя остаточно 
розів’ється, сів-
бу завершували. 

Розпустилася 
сережками лі-
щина ‒ обробля-
ли ґрунт і сіяли 
ранні культури: 
цибулю-батун, 
салат, шпинат, 
щавель, ревінь, ріпу, брукву, редь-
ку, петрушку, селеру, буряк, морк-
ву, хрін, катран, капусту, кмин, 
пастернак, чабрець, горох. 

Розпустився дуб ‒ час сіяти бобо-
ві. 

Зазеленів березовий гай ‒ пере-
саджуйте дерева.

Допоки не розпустилася повністю 
жовта верба, розсаду у ґрунт не висаджу-
ють.

Зацвіла осока ‒ час сіяти моркву. 
Зацвіла черемха ‒ саджайте картоплю. 
Заквакали жаби ‒ сійте кукурудзу. 

Зацвіли проліски ‒ висівають у тепли-
цю або парничок перець, артишок, тома-
ти, капусту кольрабі. 

Зацвіли крокуси ‒ пора сіяти цибулю-
порей, шніт-цибулю. 

Цвітіння фіалок ‒ найкраща пора для 
сівби моркви та петрушки. 

Зацвіли нарциси ‒ час сіяти салат, ран-
ню редьку, висаджувати капусти:  коль-
рабі, червонокачанну та савойську. 

Коли цвіла гадюча цибуля, сіяли бу-
ряк, саджали розсаду білокачанної та 
цвітної капусти. 

Зацвітає каштан ‒ час сіяти квасолю, 
буряк, літню редьку, ре-
диску. 

Зацвітав бузок ‒ сіяли 
літній качанний салат. 

Цвітіння калини та пів-
онїї слугує сигналом для 
висіву огірків, гарбузів, 
бобів, цукрової кукуру-
дзи. 

Зацвітає бузина ‒ виса-
джують брюссельську ка-
пусту. 

Зацвіла наперстянка ‒ 
висаджували пізню капусту кольрабі, 
осінню та зимову редьку.

Аналізуючи досвід минулого 
року, я зробила деякі висновки:
—‒моркву треба висівати в різні стро-

ки (гарна морква у мене виросла та, що 

була висіяна в липні ‒ хто б подумав?!); 
—‒рослини, що полюбляють вологу, 

краще саджати в канавки, в них добре 
затримується во-
лога, та ще за на-
явності солідного 
шару мульчі на-
віть у спеку росте 
доволі пристойна 
капуста, малина, 
томати тощо; 

‒—‒ треба біль-
ше висаджувати 
культур, що рос-
туть і за неспри-
ятливих умов: фізаліс, топінамбур, пас-
тернак, капусту калі (листова капуста ‒ 
Грюнфельд, Скарлетт та ін.), батат, скор-
цонеру, бораго, мангольд (листовий бу-
ряк), амарант, горох, квасолю. Всі ці 
культури мають неабияку харчову та лі-
кувальну цінність. Не гербуйте ними, і 
вони вас нагодують і полікують;

—‒не треба зовсім винищувати снит-
ку, городній портулак, мокрець, кропиву, 
лободу, пирій тощо. Почитайте книги на-
шої співвітчизниці Наталії Кобзар  «При-
родосообразное питание», і ваше життя 
зміниться, хвороби та аптеки відійдуть 
у минуле. 

Зручний спосіб пророщування 
насіння

Нині ми в турботах про майбутній 
врожай. Треба підготувати доброякісне 
насіння. Хто ще не встиг цього зробити, 
звертайтесь в Клуб ОЗ. Наші консультан-
ти допоможуть вам підібрати  ранні, се-
реднього строку дозрівання та пізні 
культури, порадять біопрепарати, добри-
ва, стимулятори та ін. для вирощування 
здорової розсади (купуючи розсаду, на 
жаль, можна придбати хворі рослини, та 
ще не відомо якого сорту). 

Бажано вирощувати розсадою такі 
культури, як перець, баклажани, ранню 
капусту, томати, огірки, дині, кавуни, де-
які квіти,  а також культури, що не всти-
гають визріти в умовах північних райо-
нів України, на-
приклад момор-
дику, люфу. Кра-
ще це робити в 
окремих ємкос-
т я х  ч и  в 
торф’яних та-
блетках, це допо-
може уникнути 
пошкодження 
корінців під час 
пересаджування. 

В тепличку, 
а деякі культури і в город можна ви-
саджувати, проростивши їх  наступ-
ним чином (з листа, надрукованого в га-
зеті «Розумне господарство»). Стрічку 
поліетилену довільної довжини, шири-
ною, як туалетний папір, вистеляємо ту-
алетним папером у два шари. Змочуємо 
водою (не хлорованою, краще талою) на 

відстані приблизно 1 см від верхнього 
краю. Викладаємо вздовж всієї стрічки 
насіння з інтервалом 2 см одне від одно-

го, накриваємо зверху ще одним 
шаром туалетного паперу і скручу-
ємо все це в трубочку. Потім стави-
мо цю трубочку в якусь ємкість 
(стакан або обрізану 
пляшку з-під води) 
насінням догори.  На-
ливаємо воду на рі-
вень 2-3 см та стави-
мо на підвіконня. За 
потреби час від часу 
підливаємо водичку 

до зазначеного рівня. Коли 
насіння проросте (приблиз-
но через тиждень) ‒ над тру-
бочками утворюються над-
звичайно привабливі зелені букетики. 
Можна не очікувати, доки проросте все 
насіння, і висаджувати його поступово, 
вилучаючи пророслу рослинку разом з 
розм’якшеним папером. Для цього роз-
гортаємо трубочку, вилучаємо рос-
лини, що проросли, потім знову 
скручуємо і ставимо у воду.

Трапляються пересохлі насіни-
ни, які сходять у значно більший 
проміжок часу. В таблицях корис-
них відомостей про розсаду зазна-
чено, що ци-
буля-чорнуш-
к а  с х о д и т ь 
від 8 до 18 діб 
(Галина Кізі-
ма «Крепкая 
р а с с а д а  ‒ 
богатый уро-
жай»). Існу-
ють засоби 
стимуляції 
та противі-
русної і протигрибкової обробки рос-
лин, які прискорять проростання на-
сіння (Мікосан-Н, НВ-101, Ріверм, 
ЕМочки). 

Я дуже люблю вирощувати цибулю. 
Саджати чорнушку у ґрунт дуже 
незручно, маленькі ниточки ци-
бульки забиваються бур’яном. А 
якщо чорнушку проростити у та-
кій трубочці, то вже окріплі тов-

стенькі рослинки можна висаджувати в 
підготовлену удобрену грядку, після 
чого одразу полити та замульчувати. 

При пересадці цибулі я на третину підрі-
заю коріння і чубчик. Цибуля виходить 
‒ просто супер, велика і гарна вже в пер-
ший рік. 

Таким методом пророщування насін-
ня зручно вирощувати селеру, артишок, 
капусту, квіти (особливо з мілким насін-

ням) та багато ін-
ших культур.

На жаль, не всі 
члени Клубу мають 
можливість відвід-
увати семінари, де 
питання особливос-
тей вирощування 
різних культур роз-
глядається деталь-
но. Тому рекомен-

дую придбати клубні альманахи Бі-
бліотеки органічного землеробства. В 
них описані органічні методи вирощу-
вання: пасльонових (перець, томати, ба-
клажани); хрестоцвітих (редиска, редь-

к а ,  б р у к в а , 
ріпа, дайкон та 
ін.); зонтичних 
(морква,селера, 
кріп, петруш-
ка, коріандр, 
фенхель, снит-
ка); капусти та 
салатів; цибу-
лі, часнику та 
коренеплодів; 
баштанних (ка-

вуни, дині, гарбузи, люфа та ін.); по-
луниці, картоплі та інших культур.   

Помилки при вирощуванні 
розсади

Ще спинюсь на  помилках, яких 
припускаються з розсадою.  

Часто не додержуються балансу 
температури і освітлення. Не одержуючи 
достатньо світла, рослина витягується. 
Щоб уникнути цього явища, треба забез-
печити додаткове освітлення сходів 
або знизити температуру, перемістив-
ши  рослини в прохолодне приміщення. 
Також можна прикрити батарею, щоб га-
ряче повітря не піднімалось до підвікон-
ня.

Буває, розсаду заливають. Тепле, сухе 
повітря швидко підсушує поверхню 
ґрунту. Вам здається, що земля суха, і ви 
поливаєте, а слабенькі, ще не розвинуті 
корінці потерпають від нестачі кисню, 
підгнивають і гинуть. Замульчуйте по-
верхню ґрунту (гречаним, соняшни-
ковим лушпиння, мохом, хвоєю 
тощо) і зволожуйте рослини раз на 
тиждень, поки не підростуть. 

      Бажаю вам гарних врожаїв на ниві 
органічного землеробства, доброго 
здоров'я  та оптимізму.

Ємельянова Н.К.
консультант Клубу ОЗ, м. Київ

Топінамбур

Фізаліс

Амарант

Мангольд
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Підготовка	теплиці	до	весни
Теплиця на сонячному обігріванні осо-

бливо актуальна ранньої весни. Восени по-
вно овочів і фруктів з відкритого ґрунту, а 
ось навесні вони в явному дефіциті. Й осла-
бленому довгою зимою організму життєво 
необхідні свіжі вітаміни. Отримати їх і до-
поможе теплиця.

Щоб запустити виробництво зеленої про-
дукції в теплиці якомо-
га раніше, необхідно 
провести ряд робіт. Тоді 
можна буде швидко от-
римати перший урожай.

Підготовка ґрунту 
в теплиці

Взимку ґрунт у те-
плиці зазвичай сильно 
пересихає, стає пило-
подібним. Сухий ґрунт 
— гарний теплоізоля-
тор. Це добре, тому що 
земля  в цьому місці промерзає неглибоко 
(іноді й зовсім не промерзає). Але це й по-
гано, бо з початком весни земля буде дуже 
довго прогріватися. Тому досить важливо 
напровесні, в перших числах березня, дуже 
швидко ґрунт «привести до тями». Тобто 
прогріти весь його обсяг до температу-
ри +10...+15 градусів.

Коли світить сонце, повітря в теплиці 
прогрівається практично миттєво, за хвили-
ни, а ґрунт залишається холодним ще довго, 
кілька тижнів. Рослинам же для нормаль-
ної вегетації потрібна саме тепла земля. 

Тому спочатку ґрунт треба розпушити, 
щоб зробити його проникним для повітря. 
Потім на грядках слід зробити траншей-
ки на глибину штика лопати. Це значно 
збільшить площу контакту теплого повітря 
з холодною землею. Після цього бажано 
зволожити ґрунт теплим ЕМ-розчином 
або, посипавши ЕМ-Бокашами, полити 

теплою водою. Це запу-
стить життєдіяльність 
ґрунтових мікроорганіз-
мів, а гребені між тран-
шейками швидко про-
гріються, і, розрівнявши 
їх, ми отримаємо досить 
товстий шар уже теплої 
живої землі.

Не слід закидати 
до теплиці сніг! Багато 
хто так робить, нібито 
для того щоб наситити 

землю водою. Водою вона насититься, але 
сезон через це почнеться кількома тижня-
ми пізніше. Помічено, що, проводячи полив 
гарячою водою по траншейках у теплиці, 
ми практично миттєво піднімаємо темпера-
туру ґрунту до 10-15 градусів, і можна буде 
сіяти холодостійкі та скоростиглі рослини, 
редиску, крес-салат, салат листовий, ци-
булю на вигонку, висаджувати розсаду пе-
трушки тощо. Температура ґрунту далі вже 
підтримуватиметься за рахунок сонячного 
тепла.

Але, прогрівши землю та активізував-

ши ґрунтові мікроорганізми, не забудьте 
про профілактичні роботи щодо боротьби 
з грибковими та бактеріальними захворю-
ваннями. Обробіть теплицю (всі частини 
— підмурок, дерев'яні деталі, ящики і т.д.) 
будь-яким біофунгіцидом, який є в Клубі: 
Фітоспорином, Триходерміном, Мікоса-
ном-Н, Планризом або ЕМ-препаратом. 
Обов'язково обробіть ґрунт. Можна скори-
статися Фітоцидом або препаратом Здоро-
вий ґрунт.

Можна прикрити ґрунт до посіву тем-
ним агроволокном або плівкою для кращо-
го прогрівання, але не мульчируйте землю, 
поки в теплиці не встановиться постійна по-
зитивна температура. Для підготовки гря-
док під огірки обробіть ґрунт Азотофітом, 
який фіксує азот з повітря. Крім того, для 
насичення повітря вуглекислим газом за-
лийте в ємність (відро) курячий послід або 
частину компосту з ЕМ-компостера — не-
хай бродить. Рослини ростимуть та розви-
ватимуться швидше. 

Провівши ці нескладні роботи, ви будете 
готові відкрити сезон на самому початку бе-
резня. А в першій декаді квітня вже радува-
ти свою сім'ю найсвіжішими, екологічно 
чистими продуктами з теплиці.

Олена Почтарьова
керівник школи дачника

організатор-початківець Клубу ОЗ, м. Київ

ЯК зАВЕСти ДРУЖБУ з КОРиСНиМи МІКРООРГАНІзМАМи
Доброго здоров’я, дорогі друзі!
Світ людини і світ бактерій перети-

наються і проникають один в одного, 
здійснюючи величезний взаємний вплив. 
Найбільш тісними наші взаємини вияв-
ляються в питаннях землеробства, харчу-
вання і здоров'я. 

Успіх людини в цих 
сферах безпосередньо 
залежить від того, які 
саме мікроорганізми 
переважають в «зоні 
контакту» – корисні 
бактерії або шкідливі 
патогени.

Як відомо, у світі по-
стійно взаємодіють дві 
полярні сили – творча 
й руйнівна, які знахо-
дяться у вічній єдності і 
невпинній взаємній бо-
ротьбі. Обидві ці сили 
важливі, оскільки забе-
зпечують безперебійну 
роботу вічного двигуна 
життя. Для того, щоб 
жити в гармонії з природою, важливо ус-
відомити, що найбільш сприятливим 
для живих істот є стан динамічної рів-
новаги між цим двома силами. 

Тому важливо уникати однобокого 
сприйняття патогенів як ворогів, що під-
лягають безумовному знищенню. Це твер-
дження рівнозначно стосується і бур'янів, 
і комах-шкідників, і, що цікаво, людських 
взаємин. 

Все, що потрібно робити людині, – 
сприяти підтримці рівноваги. В тому чи-
слі – і на мікрорівні, коли ми так від нього 
залежимо у провідних питаннях вижи-
вання.

У сучасному світі це виявляється не 
так вже й  просто. Більшість людей по-
стійно порушують баланс у відносинах з 
природою: використовують отрутохіміка-
ти, хімічні добрива, антибіотики, агресив-
ні миючі засоби та засоби для чищення, 
консерванти та інші синтетичні харчові 
добавки, а також механічно вриваються в 
навколишнє середовище. Наприклад, ре-
гулярно перекопують землю. При цьому 
масово гине населення мікросвіту, відпо-
відно, з'являється незаселена територія. А 
як відомо, святе місце порожнім не буває. 

Ось і починають бурхливо розвиватися 
патогени, які, немов бур'яни на орних зем-
лях, прагнуть відновити баланс і закри-
ти своїми тілами пролом, що утворився 
в живому покриві матінки-Землі. Так 
поводиться, наприклад, небезпечна чор-
на цвіль, яка заселяє багато сирих при-
міщень і вологих поверхонь. 

Порушення балансу легко встановити 
за зовнішніми ознаками – за розвитком 
колоній небажаних грибків, а також за 
наявністю неприємних гнильних або прі-
лих запахів. 

Звичайно, спочатку людині потріб-
но перестати руйнувати природу, а по-

тім – почати її відновлювати, в тому 
числі заново заселяти «добрими», ко-
рисними мікроорганізмами.

Ось і дійшли ми, нарешті, до «Емочок». 
«Емочки» – ласкава народна назва ефек-
тивних мікроорганізмів, які саме тим і 
займаються, що допомагають віднов-

лювати сприят-
ливий для люди-
ни і землі баланс 
на мікробному 
рівні. Підтриму-
ючи і підживлю-
ючи одне одного, 
вони швидко роз-
селяються самі і 
допомагають роз-
селятися іншим ко-
рисним бактеріям, 
поступово освою-
ючи ресурси хар-
чування. Патогени 
слабшають, і їм ні-
чого не залишаєть-
ся, як здати позиції 
і стримати запал.

Почнемо вивчення «Емочок» з зем-
леробства – заняття, близького багатьом 
з нас. Тут для роботи «Емочок» простори 
справді величезні, оскільки люди встигли 
за відносно короткий час значно збіднити 
видовий склад ґрунтової мікрофлори. 

Найпростіший спосіб внесення «Емо-
чок» – розбризкування по поверхні зем-
лі розведеного водою рідкого препарату; 
дає ефект лише за умови, що прово-
диться по мульчі! Важливо засвоїти 
таке правило – мікробам потрібно їсти, а 
харчуються вони органікою.

Трохи кращі справи із внесенням пре-
парату «Емочки-бокаші», оскільки тоді 
«Емочки» постачаються в комплекті з не-
великим запасом їжі. Тому ЕМ-бокаші 
добре вносити при посадці – в лунки і 
борозни разом з насінням і 
бульбами. 

Але найкраще, особливо 
з точки зору економії сімей-
ного бюджету, зайнятися 
подальшим розведенням 
«Емочок» самому. В такий 
спосіб є можливість багато-
разово збільшити їхню кіль-
кість. 

Широко відомі такі прості 
та ефективні способи – при-
готування трав'яних ЕМ-на-
стоїв та ЕМ-силосу, а також 
компостування харчових від-
ходів у спеціальних кухонних 
ЕМ-компостерах. ЕМ-силос 
можна розкладати, а фермен-
товані харчові відходи – прикопувати на 
грядках під рослинами. Рідину можна 
застосовувати по-різному. ЕМ-рідина, 
злита з ферментованих харчових від-
ходів, містить мало мікроорганізмів і 
багато поживних речовин, в основно-
му – азотистих. Тому цю рідину краще 

лити під корінь. Трав'яний ЕМ-настій 
містить багато мікроорганізмів і ву-
глецевих сполук, і його можна вико-
ристовувати як під корінь, так і для 
позакореневого підживлення по ли-
сту. Саморобні ЕМ-настої можна засто-
совувати в концентраціях, які в 10 разів 
перевищують рекомендовані для препа-
ратів фабричного виробництва.

Окільки «Емочки» сприяють розселен-
ню корисної мікрофлори, гарний резуль-
тат дає їх спільне застосування з іншими 
бактеріологічними препаратами. Дру-
жать «Емочки» з азотфіксуючими бак-
теріями, з сінною паличкою, з бактерія-
ми-псевдомонадами, що підвищують 
імунітет рослин (входять до складу агро-
препаратів Планриз і Гаупсин), а також 
з пробіотиками шлунково-кишкового на-
прямку – біфідобактеріями і багатьма ін-
шими.

Тому другий важливий напрямок за-
стосування «Емочок»», на якому хотілося 
б зупинитися докладніше, – зміцнення 
здоров'я тварин і людини.

Багаторічна практика застосування 
ЕМ-препаратів у тваринництві показала 
їхній довгостроковий позитивний вплив 
на здоров'я тварин. Поліпшується трав-
лення, зміцнюється імунітет, підвищуєть-
ся якість і кількість продукції. Крім того, 
за допомогою ЕМ вирішується проблема 
хронічного смороду на тваринницьких 
фермах, а послід тварин самокомпо-
стується – тобто швидко і самостійно пе-
ретворюється на високоякісне добриво.

Успіх ЕМ у тваринництві навертає на 
думку спробувати з їх допомогою зміцню-
вати здоров'я людини. Мені відомо багато 
прикладів успішного лікування за допо-
могою «Емочок»» різних захворювань, в 
основному отруєнь, дисбактеріозів і ан-
гін.

Набагато надійніше зміцнювати імуні-
тет, ніж лікувати 
захворювання, що 
вже почалося. Цьо-
му сприяє регуляр-
не поповнення ко-
рисної мікрофлори 
в організмі шляхом 
приймання в їжу 
продуктів харчу-
вання, приготова-
них за допомогою 
«Емочок»». Ми в 
нашій сім'ї готує-
мо кваси і компо-
ти на «Емочках», 
робимо йогурти, 
квасимо капусту. 
Проте найчасті-

ше просто вживаємо «Емочки», роз-
бавлені водою або соком.

Зараз в Україні різні фірми виробляють 
всілякі ЕМ-препарати, які містять різні 
мікробні композиції і живильне середо-
вище. Тому перш, ніж вживати «Емочки» 
всередину, слід упевнитися, що препа-

Приготування трав'яного ЕМ-
настою

1. У нержавіючу ємність покласти (з 
розрахунку на 200 літрів):

а. траву подрібнену – ¾ бочки;
б. відро фруктової падалиці або 2 лі-

три старого варення;
в. 2 кг «Емочок-

бокашей» або 2 лі-
три рідких «Емочок». 
2. Залити водою, 
щоб залишалося 10-
15 см до краю бочки. 
3. Покласти зверху 
плівку, накрити 
кришкою меншого діаметру, притисну-
ти важким предметом. 4. Бажано вста-
новити ємність так, щоб вона нагріва-
лася сонцем у першу половину дня. 5. Що-
дня перемішувати рідину в ємності. 6. 
Залежно від температури, бродіння за-
кінчується через 7 і більше днів. 7. ЕМ-
настій готовий, коли рідини стає біль-
ше, ніж гущі. Це означає, що в результа-
ті ферментації вивільнилася клітинна 
рідина рослин. 8. З метою економії при 
повторному закладанні трав'яного ЕМ-
настою можна частину гущі залишити 
як закваску, знизивши кількість покупних 
препаратів удвічі.

рат не містить шкідливих або 
невластивих для людського 
організму мікробів, а також, 
що при його виготовленні ви-
користовувалися виключно 
придатні в їжу компоненти. І 
ще – які рекомендації дає ви-
робник щодо вживання своїх 
препаратів.

На закінчення хотілося б 
відзначити декілька важли-
вих особливостей при робо-
ті з будь-якими мікробними 
препаратами, в тому числі і з 
«Емочками». Їх краще вноси-
ти регулярно потроху, (оп-
тимально – раз на 7-10 днів), 
ніж багато, але зрідка. 

«Емочки» – народ чутли-
вий, вони жваво відгукуються 
на стан навколишнього сере-
довища і в першу чергу – на 
людину, з якою контактують. 
Так що гарний настрій і до-
брозичливе спілкування з 
«Емочками» – одна з основ-
них запорук успіху при ро-
боті з ними.

Володимир Сесін
Клуб органічного землероб-

ства «ЗемлеТворецЬ», м. Канів

Продукція ТМ «Маленькие Хорошенькие» від компанії 
«Заря»

«Емочки для Земельки» – базовий ЕМ-
препарат, покликаний підвищувати родю-
чість ґрунтів, прискорювати переробку орга-
ніки, пригнічувати ріст патогенів і відновлю-
вати мікробіологічний баланс.

« Емочки для Водички» – спеціальний пре-
парат, що містить додаткові бактерії, що 
розкладають жири, масла  та складні вугле-
води типу целюлози. Застосовуються для очищен-
ня стічних вод, забруднених водойм, прочищення каналізації, 
а також для компостування органіки, яка важко розклада-
ється.

«Емочки для Всіх» – ферментовані ефективними мікроор-
ганізмами екстракти лікарських  трав (кмин, деревій, аніс, 
фенхель, золотарник, розмарин, м'ята, корінь алтея, листя 
берези і малини) на харчовому живильному середовищі. Реко-
мендується використовувати для підвищення імунітету та 
зміцнення здоров'я рослин, тварин і людини.

«Емочки-бокаші» – культура ефективних мікроорганізмів, 
вирощена на пшеничних висівках в оптимальних умовах. Бо-
каші відновлюють родючість, удобрюють ґрунт, підвищу-

ють врожаї, прискорюють ферментацію 
органіки, покращують травлення тварин.

«Емочки-бокаші для компосту» – міс-
тять бактерії, що розкладають жири, мас-
ла та складні вуглеводи. Застосовуються 
для компостування кухонних харчових від-
ходів.
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Вирощуємо каліфорнійських черв'яків

Доброго здоров’я, дорогі друзі. Ми з дру-
жиною та дітьми живемо в селі, займаємо-
ся органічним землеробством, створює-
мо теплі грядки, на яких ранньою весною 
вирощуємо зелень та овочі. Торік, навес-
ні вирішили придбати каліфорнійського 
черв'яка, для того щоб: робити свій якіс-
ний біогумус, розпушувати ґрунт на 
грядках, переробляти кухонні відходи, 
годувати рибу, яку розводимо у своєму 
водоймищі, а в далекоглядних планах 
використовувати як кормову базу для 
перепелів.

ЧЕРВОНИЙ КАЛІФОРНІЙСЬКИЙ 
ЧЕРВ'ЯК, на відміну від своїх диких ро-
дичів, які дають тільки 4...6-кратне відтво-
рення, здатний давати на рік більш ніж 
500-кратне відтворення, однак для цього 
потрібні оптимальні умови.

Черв'яка узяли, як кажуть, сім'ю, близь-
ко 1000 штук. Мене відразу вразила їхня 
неймовірна активність на відміну від міс-
цевих побратимів. Я зачерпнув їх жменю, 
а вони буквально вистрибують з руки.

Навколо будинку, на вимощенні фун-
даменту, у нас облаштовані теплі грядки, 
в них ми й оселили черв'яка. Теплі гряд-
ки ми закладаємо з осені, наповнюючи їх 
органікою (бур'яном, листям, соломою), 
посипаємо золою для розкислення та по-
ливаємо ЕМ-препаратами. А зверху пере-
сипаємо землею для створення анаероб-
них умов для мікроорганізмів. За зиму 
органіка в теплій грядці розклалася, тому 
черв'яка ми заселили вже в готовий фер-
ментований, прийнятний для них суб-
страт. 

У черв'яків немає зубів, тому їжу вони 
всмоктують у ферментованому, м'якому, 
напіврозкладеному вигляді. Ми почали 
складати ферментовані кухонні відходи 
на краю грядки, в одному місці. Щоб під-
готувати кухонні відходи, ми поперед-
ньо складали їх у відра від оселедця 
(з кришкою з герметичним замком), 
пересипали ЕМ-Бокашами та залиша-
ли на один-два тижні в теплому місці 
для ферментації, періодично злива-
ючи з них рідину. Потім, коли черв'яка 
стало більше і він адаптувався до їжі (та й 
у нас якось не було часу на ферментацію 

відходів), ми перестали готувати йому 
лушпиння, висипали свіже та робили вже 
кілька купок, відокремивши ними огірки 
від баклажанів, а баклажани від редиски.

Субстрат з черв'яками обов'язково 
потрібно поливати не рідше ніж раз 
на тиждень, а влітку ще частіше. В 
усіх теплих грядках ми заклали стрічку 
краплинного поливу, всі грядки полива-
ються автоматично. До ємності з водою 
зручно додавати біопрепарати, наприклад 
ЕМочки. Раз на 2-3 тижні поливаємо 3%-
им розчином харчової соди (чайна ложка 
на відро води). Це корисно і для огірків у 
період вегетації, і для черв'яків, оскільки 
кислотність вони люблять рН 6.5-7.5. 
Можна також використовувати гашене 
вапно або попіл.

Зверху грядки замульчовані на 10-
15 см поверх стрічки краплинного по-
ливу, що оберігає від попадання со-
нячних променів, утворення мошки та 
небажаних для черв'яка мух, які від-
кладають свої яйця, особливо якщо в 
субстраті присутній гній.

Для того щоб відібрати з грядки велико-
го черв'яка або переселити його в інше міс-
це, ми використовуємо пластиковий ящик 
з-під фруктів з отворами в днищі, наповне-
ний тим самим субстратом, але підсолод-
женим меласом (цукровою патокою) або 
будь-яким солодким сиропом. Цей ящик 
ставимо на грядку, і за 2-3 години через от-
вори в днищі черв'як переповзає в ящик, 
оскільки любить солодке, а невеликий 
черв'як залишається в грядці. Таким чи-
ном, потрібно контролювати, щоб не було 
перенаселення, вибираючи більш великих 
особин. Норма 3-5 тисяч 
на 1 кв. метр.

Спілкуючись із людь-
ми, які вирощують 
черв'яка у  виробничих 
масштабах, я дізнався 
про важливість рівномір-
но ферментованого та 
подрібненого субстрату 
для отримання якісного 
біогумусу. У велику шне-
кову бетономішалку за-
вантажують: подрібнену 
солому, бур'ян, гній (сви-
нячий, коров'ячий, кінський — обов'язково 
ферментований протягом 3-5 місяців; пта-
шиний можна свіжий), ретельно перемі-
шують і вивалюють в ємності для дофер-
ментаціі на 1-2 місяці. Потім запускають 
в субстрат потрібну кількість черв'яків, 
дотримуючись при цьому необхідної воло-
гісті, температури, кислотності та аерації. 
За таких умов черв'як переробляє субстрат 
дуже швидко, виробляючи однорідний 
якісний біогумус. 

Єдине, в чому каліфорнієць поступаєть-
ся місцевому побратиму, це те, що він по-
гано зимує та боїться морозів. Місцевий 
черв'як ховається, повзе глибше в ґрунт. А 

каліфорнієць не залишає на зиму живиль-
ного середовища, навіть якщо воно знахо-
диться на поверхні компостної купи. Тому 
на зиму купу утеплюють невеликим ша-
ром гною (бажано кінського), що виділяє 
тепло, зверху кладуть 50 см соломи та 
вкривають плівкою. Нашу теплу грядку 
я утеплив соломою, а зверху обклав піно-
пластом, обгорнутим плівкою. А зараз, 
коли почалися морози й навалило снігу, 
зверху засипав товстим шаром снігу. 

Оскільки це перша зимівля нашого 
черв'яка, вирішив перестрахуватися і в по-
гребі зробити резерв, заселивши близько 
1000 шт. у звичайний вентильований мі-
шок з-під цукру з кухонними відходами, 
які ми періодично туди додаємо. Мішок 
поставив у пластиковий таз, на дно якого 
поклав дренажну решітку, щоб в мішку не 
накопичувалася зайва рідина та не при-
водила до закисання. Зверху періодично 
поливаю водичкою, а з дна тазика рідину 
(вермісік) зливаю в пляшки, вона має при-
ємний, схожий на квас запах і є першок-
ласним добривом. 

Фактично за півроку черв'як настільки 
розмножився, що ми не тільки розселили 
його в кілька грядок, а й реалізовували 
його в Клубі. Цього року хочемо спробува-
ти робити якісний, однорідний біогумус в 
пластикових бочках по 250 літрів, дотри-
муючись усіх необхідних умов для підго-
товки субстрату та утримання черв'яка.

Існують у черв'яка шкідники, це кроти 
й миші. Оскільки каліфорнієць збивається 
в купу в місці оптимального для нього хар-
чування, кріт легко може виїсти більшу 
частину черв'яка з грядки. Від кротів на 

дно компостної купи укла-
дають металеву, скловолок-
нисту сітку або пластикові 
пляшки.

І наостанок кілька ре-
комендацій: купуючи 
черв'яка, необхідно звер-
нути увагу на наявність 
середнього, великого та 
маленького черв'яка, 
а також коконів. Адже 
черв'яків найчастіше прода-
ють тільки великих — для 
рибалок або на корм пта-

хам. Не рекомендується перемішувати 
придбаний з черв'яками субстрат з но-
вою для них їжею — тільки викладати 
зверху, черв'як повинен звикнути до зміни 
харчування. І головне, це зберігати темпе-
ратурний режим не вище 30 градусів, оп-
тимально 20-25, і вологість 70-80%.

Бажаю вам великих та здорових вро-
жаїв!

З любов'ю, Сєрєбряний Олександр
організатор Клубу ОЗ, смт. Попільня

т.096-299-29-17
е-mail: alex.silver.cluboz@gmail.com

Мікосан-Н, Емочки та Агрозин — запорука 
здорової розсади та високих врожаїв!

Мікосан-Н — це витяжка з гриба, який 
є природним антагоністом багатьох гниль-
них бактерій і грибкових захворювань, 
таких як фітофтора, цвіль, коренева 
гниль, чорна ніжка та ін. Мені дуже подо-
бається фраза, що «в природі на кожного їдо-
ка є свій їдок». Метою органічного зем-
леробства не є щось знищити. Ми просто 
повинні заселити ґрунт такими корисни-
ми мікроорганізмами, які будуть стри-
мувати хвороби в тих межах, в яких вони 
не заважатимуть нашим рослинам. Одні 
з таких мікроорганізмів містить у собі 
Мікосан.

Коли ви заселяєте цей гриб у ґрунт 
або замочуєте насіння в Мікосані, і гриб 
оселяється на оболонці насіння — що від-
бувається? Поки насіннячко лежить і нічо-
го його не турбує, гриб завмирає. Це його 
природний стан доти, поки немає їжі. Коли 
з'являється фітофтора, або чорна ніжка, чи 
ще щось, що хоче з'їсти насіннячко або ма-
ленький паросточок, гриб оживає і починає 
їсти те, що заважає рослині рости.

Якщо минулого сезону ваші помідор-
чики або картопля хворіли фітофторою, 
а на огірочках була борошниста роса, то, 
безумовно, насіння потрібно обробляти 
Мікосном-Н.

На жаль, майже всі грибкові захворюван-
ня зимують у нас в ґрунті, хо-
чемо ми цього чи ні.

Якщо у вас земля не до-
статньо родюча і ви знаєте 
за прогнозами, що літо буде 
дуже посушливе, що в трав-
ні буде +30°С і ви не зможете 
поливати огірки, помідори 
щодня, а приїжджатимете 

тільки раз на тиждень, тоді замочуйте на-
сіння в Біовіті. Завдяки йому йде хороший 
поштовх росту і підживлення, рослина стає 
здоровішою,  життєздатнішою, підвищуєть-
ся її імунітет.

Чудово працюють і ЕМочки. Якщо Ви за-
мочуєте насіння в ЕМ-А, то воно набагато 
швидше сходить, також іде великий пош-
товх імунітету у рослин, і ви заселяєте ко-

реневу систему ефективними мікроор-
ганізмами, без яких родючості ґрунту 
майже немає.

У нашому ґрунті (в Україні) є абсо-
лютно всі мікроелементи, все, що по-

трібно для рослин. Але воно знаходиться 
в тій формі, в якій рослини не можуть його 
вживати. Для того щоб воно перейшло в 
засвоювану форму, необхідні гумінові 
кислоти, а це продукт життєдіяльності 
ЕМочок.

Також у Клубі ОЗ є чудовий ферментний 
препарат Агрозин — витяжка з патоки та 
буряка. Ви розводите його за інструкцією, 
обприскуєте ним ґрунт, і на тих ферментах, 
які в ньому містяться, починають розвива-
тися азотфіксуючі бактерії. Таким чином 
ваші рослини отримують чудове піджив-
лення азотом, фосфором і калієм. Крім 
цього, Агрозин знищує нематод (черв'яків, 
які з'їдають полуницю, картоплю та інші 
культури). Обприскувати ґрунт Агрозином 
можна в будь-який час, він починає діяти ві-
дразу.

За відеосемінаром 
О. Почтарьової «Насіння. Обробка, сівба»

Здрастуйте, Сергій! На жаль, питання 
щодо боротьби з оленкою мохнатою у бага-
тьох садівників зараз залишається відкри-
тим. Але ми можемо Вам дати деякі корисні 
рекомендації, які допоможуть значно змен-
шити її чисельність в саду.

В першу чергу Вам необхідно відновити 
на своїй ділянці біоценоз ‒ природну  рівно-
вагу, за якої кількість шкідників регулює 
сама природа без втручання людини. Зробіть 
на ділянці шпаківні, залучайте і заманюйте 
птахів ‒ це один з провідних методів, які стри-
мують навалу оленки. Нею люблять ласува-
ти шпак звичайний, сорока, граки, іволга, 
одуд, сивоворонка та інші птахи.

Багато садівників помітили, що оленку 
мохнату приваблює синій колір. Біля кожно-
го дерева поставте ємність синього кольору 
з водою, і жуки будуть потрапляти в пастку. 

Андрій Золотько, 
організатор Клубу 
ОЗ в Гостомелі, по-
дав гарну ідею: щоб 
не купувати безліч 
синіх мисок чи ві-
дер, можна  користу-
ватися ємностями 
будь-якого кольору, 
просто застеливши 

їх синіми сміттєвими пакетами. 
Також у боротьбі з жуком допомагає по-

двійна доза Актофіту. Обробляти дерева, 
кущі, полуницю, квіти та землю під ними 
необхідно раз на два тижні, починаючи за-
довго до цвітіння.

Бажаємо Вам мудрості в пізнанні приро-
ди і багатих врожаїв!

Редакція газети «до Землі з любов'ю!»

Як уберегти сад від оленки мохнатої?
Доброго дня, шановні читачі! Хочу розпові-

сти вами про свою проблему. Може, ви знаєте, 
чим допомогти...

Років три тому, в 2009-2010 році, зіткнувся з 
новим видом жучка для нашої місцевості (Україна, 
Київська область). Оленка мохната (бронзівка) 
трохи менша від бджоли, але набагато товща за 
неї, розмір 12-14 мм, забарвлення сіро-чорне зі 
світлими цятками, тільце покрите густим во-
лоссячком.

Цей жук їсть бутони та квітки, виїдаючи з 
них тичинки й маточки, причому майже на всьо-
му, що цвіте: плодових деревах, кущах, полуниці і 
навіть на більшості квітів.

Після закінчення цвітіння плодових дерев і рос-
лин бронзівка переходить на свій традиційний 
раціон ‒ цвіт і пилок злакових. Пам'ятаю, перший 
раз я побачив цих жуків саме на колосках пшениці 
та жита. Місцеві жителі їх так і назвали ‒ жит-
ній жук, але вони сильно помилилися...

Тепер для нас, садівників, оленка ще більша 
біда, ніж квіткогриз, бо жук влазить в майже на-
половину розквітлу квітку та виїдає її дощенту. 
Цей жук літає, що ускладнює боротьбу з ним, 
тому що на місце виловлених і мертвих прибува-
ють нові особини. За день оленка може з'їсти 
цвіт на всьому дереві, залишивши садівника «з 
носом»...

Розповім про весну 2013 року.
Обприскування саду я провів двічі: перше було, 

як зійшов сніг (карбомід з мідним купоросом), а 
друге по рожевому конусу бутона квітки, що роз-
пускалася, від квіткогриза та інших шкідників. 
Квіткогриза практично не було видно, але для 
оленки ці обприскування майже нешкідливі, бо 
вона з'являється саме в період цвітіння. А обпри-
скувати хімією в цей час небажано, тому що з 
бронзівкою загинуть ще й бджоли.

Пробував по полуниці, до цвітіння, обприску-
вати Актофітом ‒ великого ефекту не видно: 
оленка й далі сидить на квітках, напевно тому 
що вона дуже численна.

Поки що найефективніший спосіб ‒ це збира-
ти жука. Спочатку пробували збирати руками, як 
колорадського жука, в баночку з водою, але це 
дуже довго. Зате помітив, що жук швидко тоне 
у воді, навіть не борсається. Того ж вечора 
прив'язав розбризкувач води до арматури висо-
тою близько 1,80 м і встановив його між чотир-
ма деревами. Увімкнув поливалку і тут-таки по-
мітив, що намочений жук майже відразу падає на 
землю, тобто не сильно він любить вологу...

Під деревами простелив плівку, увімкнув хви-
лин на 5-7 поливалку, потім переставив її далі. І 
поки в іншому місці працює поливалка, ми стру-
шуємо з гілок оленку на плівку, а потім у відро з 
водою. Також помітив, що оленка сама топиться 
у воді, тому розставили відра та різні пластико-
ві коробочки з водою по саду і городу. Звичайно, не 
найефективніший спосіб, але все ж таки по 20-50 
штук за день в коробочці з водою збирається.

Ночує оленка в землі, не глибоко, десь на 5 см. 
Мені навіть порадили покропити отрутами зем-
лю, щоб винищити її. Але прилетять нові жуки, а 
отрута залишиться в землі, тому я цей варіант 
відкинув відразу.

У 2009-2010 роках, напевно, збіглися всі умови 
для її виду: м'яка зима, тепла весна, спекотне 
літо, відсутність природного ворога... 

Можливо, у вас будуть якісь думки щодо бо-
ротьби з оленкою. Буду дуже вдячний за допо-
могу.

З повагою,
Чуйко Сергій

член Клубу ОЗ, м. Київ
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Самоси	з	овочами

Тісто:400 гр. борошна (можна житньо-
го ‒ буде корисніше); 0,5 ч. л. солі; 100 гр. 
вершкового, топленого масла або олії; 150 
мл води.

. Начинка: 3 картоплини; 1 морквина; 
200‒300 гр. капусти (цвітної або звичай-
ної); 

200 гр. зеленого горошку (вареного або 
консервованого); 2 ст. л. олії;

кумін, імбир, куркума, кориця, асафе-
тида (або тертий часник), мелений корі-
андр, сіль, перець за смаком. 

Борошно висипаємо в миску, туди ж 
кладемо сіль та масло. Руками втираємо 
масло в борошно. Додаємо воду та вимі-
шуємо хвилин п'ять, поки тісто не стане 
однорідним, м'яким і не прилипатиме до 

рук. Скачуємо його в 
кулю, накриваємо цело-
фаном і відкладаємо на 

той час, поки будемо займатися на-
чинкою.

У великій сковороді підсмажує-
мо на олії спеції. Коли спеції по-
темніють, додаємо соломкою порі-
зану моркву, через хвилинку дода-
ємо кубики картоплі та смажимо, 
помішуючи хвилини 3‒4. Потім 
туди ж викладаємо капусту, сма-
жимо ще 3‒4 хвилини, вливаємо 
трішки води та залишаємо тушку-
ватися під кришкою до готовності. 
Додаємо до готових овочів горо-

шок, все солимо, перчимо й перемішуємо. 
Даємо охолонути.

Ділимо тісто на 10 шматочків, формує-
мо з кожного кульки та тонко розкачуємо. 
Утворений коржик розрізаємо навпіл. 
Складаємо разом обидва кінці прямого 
боку, щоб вийшов конус, і прищипуємо 
краєчки. Кладемо начинку та з'єднуємо 
краї. Потім смажимо до золотистого ко-
льору з обох боків.

Виходять надзвичайно смачні й аро-
матні самоси!

Світлана
www.orangekitchen.ru

Цукерки	з	проро-
щеної	пшениці

Інгредієнти:  50 гр. соняшникового на-
сіння, 300 гр. пророщеної пшениці, 100 гр. 
родзинок,100 гр. чорносливу, 100 гр. кураги, 
50‒70 гр. очищених волоських горіхів

Приготування. Подрібнюєте соняшни-
кове насіння. Викладаєте його в окрему та-
рілочку. Потім кладете в чашу блендера, по 
черзі подрібнюючи пророщену пшеницю, 
сухофрукти та волоські горіхи.

З отриманої маси скачуєте кульки-цу-
керки та обвалюєте їх у подрібненому на-
сінні.

Дуже швидко, смачно та корисно!
www.vedamost.info

Чому	ми	старіємо	та	способи	
омолодження	в	будь-якому	віці!
Здрастуйте, дорогі читачі! Чи часто 

ми замислюємося про те, як на нас впли-
вають наші думки та емоції? Виявляєть-
ся, однією з головних причин старіння 
є поганий настрій. Зневіра в багатьох 
релігіях є одним з найбільших гріхів.

Наша думка ‒ жива! Як 
ми задумаємо, так і буде. 
Навіть якщо ваші думки і 
бажання здійснюються не 
одразу, будьте впевнені ‒ 
вони все одно здійсняться, 
тому що вони вже надіслані 
в космос. Звідси випливає 
висновок, що ми повинні 
посилати та генерувати 
добрі бажання ‒ бути за-
вжди молодими, здорови-
ми та в гарному настрої. У 
кожному з нас закладено 
н е в и ч е р п н е  д ж е р е л о 
здоров'я!

У якому б віці ми не були 
(у 20, 50, 70 років), потрібно посилати 
думку, що ми здорові. Але говорити сло-
ва ‒ мало, потрібно ще й щось робити, 
думку цю на практиці застосовувати.

Важливо слухати себе. Ми частинка 
космосу й основну енергію отримуємо з 
космосу. Найбільший потік цієї енергії 
йде під час сну.

Наприклад, влітку, коли жарко, треба 
працювати до 11 ранку, потім годинку 
відпочивати, потім знову трудитися ‒ 
тоді ми будемо добре себе почувати і 
працюватимемо ефективніше. Якщо ми 
цілий день без відпочинку працюємо, то 
сильно втомлюємося під вечір, організм 
мучимо, так робити не можна. Треба 
знаходити час для відпочинку, не для 
ліні, а для поповнення енергії, і тоді 
в нас будуть збільшуватися життєві 
сили.

Лягати та вставати потрібно зі світли-
ми думками. Коли прокидаєтеся, зрадій-
те новому дню, зробіть зарядку. Таким 
чином ви наповните всі свої м'язи кис-
нем і енергією. Намагайтеся більше ру-

хатися протягом дня.
Тепер	про	харчування.
Більшість людей споживає дуже мало 

клітковини. Рослинна клітковина 
майже не засвоюється, але вона 
обов'язково має бути присутня в на-

шому щоденно-
му раціоні.

Клітковина по-
кращує процес 
травлення, погли-
нає жири, токсини 
і слиз із шлунка 
та  кишечника, 
очищає товсту 
кишку від застарі-
лих шлаків, підви-
щуючи всмокту-
вання поживних 
речовин.

Вік людини 
з а л е ж и т ь  в і д 
того, наскільки 

організм здатен виводити токсини. 
Більшість з нас дуже зашлаковані. Ми 
хворіємо, бо клітини організму не мо-
жуть отримати достатньо живлення та 
кисню. В нас можуть бути відходи тієї 
їжі, яку ми з'їли кілька років тому.

Про силу проростків
Оздоровитися можна в будь-якому 

віці. І зараз, в зимовий період, нам добре 
в цьому можуть допомогти проростки.

Пророщувати можна пшеницю, жито, 
овес, маш, сочевицю, льон, соняшникове 
насіння, кунжут, амарант, гречку та ба-
гато інших зерен.

Проростки необхідно поступово 
вводити в раціон, щоб організм до 
них звик. Почати можна з пророщуван-
ня 0,5 ст. зерна. Для цього гарненько про-
миваємо зерно спочатку проточною во-
дою, а останній раз ‒ чистою водою. Заси-
паємо зерно в 3-літрову банку і заливає-
мо чистою водою, щоб рівень був 5-6 см 
над зерном. Закриваємо нещільно кри-
шечкою або марлею і залишаємо на 12 
годин у теплому місці. Потім добре про-

миваємо і повертаємо в те-
пле місце (вже без води) зно-
ву на 12 годин. Природа за-
клала в паросточок всю не-
обхідну енергію, і йому, щоб 
прокинутися, потрібні тіль-

ки волога, тепло та кисень.
Коли зерна проросли, ми їх знову до-

бре промиваємо і вже можемо вживати в 
їжу. Для дорослої людини початкова 
норма ‒ 1 ст. ложка, для дітей ‒ 1 ч. ложка. 
Необхідну кількість для їжі ми відклада-
ємо, а решту проростків закриваємо 
кришкою та ставимо в холодильник. 
Якщо 3-літрова банка велика, можна пе-
рекласти в дрібнішу ємність. Протягом 
5 днів можна цим зерном користуватися.

Приймати проростки треба вранці 
за півгодини до їжі.

Також з проростків можна робити 
дуже корисні коктейлі. Для цього в блен-
дер засипаємо 1 ст. ложку пророщеного 
зерна, наливаємо стільки ж води та пере-
мелюємо на великій швидкості. Потім 
додаємо зелень (суху, заморожену або 
свіжу), 1 ст. ложку подрібненого льону, 
трохи гарбуза, яблуко (або цитрусові) і 
воду. Все добре збиваємо. Виходить дуже 
смачний вітамінний коктейль.

Що дають нашому організму про-
ростки? Вони наповнюють організм усі-
ма необхідними мікроелементами, по-
кращують травлення, апетит, нормалізу-
ють кислотно-лужний баланс, покращу-
ють кровообіг, зміцнюють імунітет, не-
рвову систему, волосся та нігті, омоло-
джують шкіру, покращують зір, дають 
колосальний заряд енергії і, найголовні-
ше, омолоджують організм!

Проростки дуже корисні для вагітних 
жінок і для мам-годувальниць, вони 
пом'якшують токсикоз, насичують орга-
нізм білками.

Проростки не тільки чудово очища-
ють організм від шлаків і токсинів, але 
й насичують позитивною енергією паро-
стка, що зароджується.

За семінаром
Герти Анатоліївни Рихльовської

 активного члена Клубу ОЗ, м. Київ

«МІКОТОН»	–	захист	здоров'я	людини	
самою	природою	(Новинка	в	Клубі	ОЗ)

Найперший ворог здоров'я – це токсини. 
Токсини потрапляють в організм ззовні з 
неякісною їжею та водою, синтетичними 
медпрепаратами та із забрудненого пові-
тря. Токсини також утворюються всередині 
в результаті життєдіяльності організму і 
бактерій, які нас населяють. Насамперед, 
токсини пригнічують імунну систему, по-
рушують регуляторні механізми і призво-
дять до серйозних збоїв у роботі органів і 

тканин.
Ворог номер два – це вільні радикали, 

які в надмірних кількостях утворюються в 
клітинах організму під впливом тих самих 
токсинів, ультрафіолетового або радіацій-
ного опромінення. Вони можуть руйнувати 
мембрани клітин, призводити до розривів 
ДНК і сприяти утворенню ракових клітин. 
Також небезпечними ворогами здоров'я є 
патогенні бактерії та віруси, які легко при-

стосовуються до 
нових антибіоти-
ків.

З цього зрозу-
міло, що для під-
тримання та від-
новлення здоров'я 
необхідно постій-
но допомагати організму очищуватися від 
токсинів і відновлювати нормальний стан 

імунітету, знижувати рівень вільних ради-
калів і стримувати активність патогенних 
мікроорганізмів.

Для вирішення цих завдань в Академії 
наук України був створений комплексний 
препарат «МІКОТОН» на основі трьох нату-
ральних біополімерів з лікарського гриба 
трутовика справжнього. До його складу 
входять: хітин як сорбент, глюкани в ролі 
імуномодулятора та меланіни як антиокси-
дант. Грибний хітин є найсильнішим при-
родним сорбентом. Грибні глюкани – най-
кращі імуномодулятори. Меланіни – це 
найпотужніші антиоксиданти.

Мікотон пройшов широкі клінічні ви-
пробування в ряді клінік Києва, Луцька та 
Донецька. Офіційно знаходиться на ринку 
України з 1997 р. Тисячі людей оцінили його 
ефективність при вирішенні багатьох про-
блем зі здоров'ям: при лікуванні герпесу, 
грипу, вірусних гепатитів; при різних отру-

єннях, у тому числі алкогольних; гастри-
тах, виразковій хворобі, нирковій недостат-
ності; при лікуванні алергічних реакцій та 
інфекційних захворювань; він ефективний 
при лікуванні пародонтозу, гнійних ран, 
опіків і не має собі рівних при лікуванні 
трофічних виразок, що не загоюються у діа-
бетичних хворих. Особливо відчувають 
його силу літні люди. Відсутність токсич-
ності та будь-яких протипоказань дозволяє 
рекомендувати його для підтримання 
здоров'я дітей та вагітних жінок.

Біологічний препарат Мікотон не є лі-
карським засобом у сучасному розумінні – 
можна сказати, що він більше, ніж ліки. Ко-
жен сучасний лікарський препарат призна-
чений для лікування якогось конкретного 
захворювання. На відміну від цього, Міко-
тон створений для забезпечення основних 
умов, базису доброго здоров'я. Такими умо-
вами є очищення організму від токсинів, 

підтримка імунної системи, забезпечення 
захисту від вільних радикалів і протидія ін-
фекціям. Таким чином, Мікотон може роз-
глядатися як профілактичний і допоміж-
ний засіб при багатьох захворюваннях і не-
сприятливих ситуаціях. Він досить універ-
сальний і призначений як для практично 
здорових людей, так і для людей, які страж-
дають від різних захворювань.

Більше інформації про Мікотон можна 
дізнатися на сайті http://www.mycoton.net.
ua і в інтернеті за пошуковим словом міко-
тон.

  Л. Ф. Горовий
Головний науковий співробітник 

Інституту клітинної біології 
та генетичної інженерії НАН України, 

доктор біологічних наук

Сироїдницькі	котлети

Головний секрет смаку цих котлеток у 
пророщеному насінні. І ще в настрої, з 
яким ви будете їх готувати, ‒ тільки з хо-

рошими й до-
брими дум-
ками.

Для приготування знадобиться сушар-
ка Ізідрі або духовка на мінімумі!

Інгредієнти: 2 чашки очищеного со-
няшникового насіння, 1 чашка гарбузово-
го насіння, 1 велика морквина, великий 
пучок петрушки, 1/8 буряка (не більше, 
буряк повинен надати зовсім трошки ко-
льору), 1/4‒1/2 цибулі (за бажанням), 2 ст. 
л. борошна з насіння льону (перемолоти 
в кавомолці), 1/2 ч. л. карі, сіль, перець та 
інші спеції ‒ за смаком.

Очищене соняшникове насіння проро-

щуємо. Гарбузове насіння замочуємо на 
6 годин. Потім чистимо овочі, кидаємо 
все в комбайн. Подрібнюємо до однорід-
ної маси. Вологими руками ліпимо кот-
летки. Красивіше буде, якщо ви зробите 
їх у формі насіння, мене так мама в ди-
тинстві навчила. (Взагалі, котлетки вже 
їстівні, можна використовувати як овоче-
ву пасту, але найсмачніше ‒ трохи підсу-
шити та підрум'янити). Викладаємо в су-
ш а р к у .  З а  2 ‒ 3  г о д и н и  в о н и 
підрум'яняться, тоді перевертаємо їх і 
тримаємо ще хвилин 20‒30.

Смачного!
www.fresh-and-fresh.livejournal.com
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ч л Е н и  к л у б у  п и ш у т ь

Тепер Емочка на всі випадки життя!

ч л Е н и  к л у б у  п и ш у т ь

Здрастуйте, дорогі читачі!
Хочу розповісти вам про свій захват, 

який я відчула від ЕМочок.
Купила я їх для кімнатних квітів. 

Довго хворіла, лежала в лікарні. Про-
блеми з легенями були. Користуватися 
хімічними миючими засобами мені не 
можна. От і вирішила я спробувати 
вимити витяжку на кухні Емочкою. 

Я просто не очікува-
ла такого ефекту! 
Розбавила два ков-
пачки Емочки в 2-3-х 
літрах теплої води і з 
півгодини дала по-
стояти. Розпилила 
пульверизатором 
розчин Емочки по 
витяжці і через хви-
лин п'ять легким ру-
хом, не докладаючи 
зусиль,  протерла 
ганчіркою. Наліт 
жиру зникав просто 

на очах! Увійшла в азарт і стала мити 
стіни, стелю. Вимила всю кухню і на-
віть не втомилася.

Сусідка поскаржилася, що у ванній 
цвіль завелася. Поки миючим миє, за-
дихається. Я запропонувала їй Емочку 
спробувати. Вона теж була в захваті. 
Інша сусідка лотки котячі миє, і запа-
хи зникають.

А одного разу знайома сказала, що у 
неї кофта має запах парфумів, які їй не 
подобаються. І прала, і вивітрювала ‒ не 
допомагає. Знову я запропонувала 
Емочку. Замочили в розчині, і запах 
зник.

Електрочайник залила розчином 
на три дні, і накип розчинився. Так 
що тепер у мене та у моїх сусідок Емоч-
ка на всі випадки життя!

Антоніна Андріївна Куликова
член Клубу ОЗ, м. Луганськ

Шановна редакціє!
У грудневому номері нашої газети «до 

Землі з любов'ю!» прочитала статтю Гус-
мана Мінлебаєва «Власний ліс: і собі, і 
людям». Ця людина споруджує собі «зе-
лений» пам'ятник на століття, тобто за-
лишає свій слід на Землі. «Зелений» слід 
вже залишив П.М. Трофименко, посіяв-
ши чимало насіння дерев під час своєї 
відпустки. Я хочу висловити свою думку 
на схожу тему.

Коли ви їдете по донецькому степу 
будь-яким видом транспорту в будь-який 
бік, то бачите рівні нескінченні ряди де-
рев. Тут їх називають лісопосадками. Це 
історія донецької землі, про яку мені хо-
четься розповісти. У 50-ті роки минулого 
сторіччя Рада Міністрів СРСР випустила 
постанову про захист степів від суховіїв. 
Це була народна програма захисту землі.

На неосяжних просторах донецьких 
степів, на певній відстані, яка вимірю-
ється кілометрами, були висаджені сму-
гами дерева. Ширина однієї такої смуги 

‒ до 100 м, довжина не-
обмежена. Висаджено 
лісопосадки вздовж 
шосе, залізниць і про-
сто по степу.

Сорти посаджених 
дерев дуже різнома-
нітні .  Наприклад, 
вздовж залізниці До-
нецьк-Чаплине ближ-
че до залізничного по-
лотна росте бузок, у 
глибині посадки ‒ али-
ча та ясен. Навесні це 
невимовно гарний кра-
євид з різними видами 

бузку.
Уздовж 

автотраси 
Донецьк-
Костянти-
н і в к а  п о 
обидва 
боки виса-
джені абрикоси різних термінів дозрі-
вання та різних сортів. Цього літа тільки 
ледачий не зміг собі заготовити ці фрук-
ти.

Є посадки дуба, граба, клена. Є таке 
дерево, як американський клен. Кажуть, 
його придбання та висадження в наших 
місцях були помилкою радянських біо-
логів ‒ вони не знали, що це дерево дуже 
швидко росте та незабаром починає роз-
кидати насіння, яке відразу ж проростає 
порослю в будь-якому місці.

Лісопосадки захистили села від сухо-
віїв. Селяни почали вирощувати в степу 

сади, про які раніше тільки мріяли, і досі 
добрим словом згадують тих, хто виса-
див дерева.

У дубових гаях водилися дикі кабани, 
лосі. Тепер тут живуть перепели та без-
ліч інших видів птахів, а також зайці.

Зараз поля стали фермерськими, а лі-
сопосадки нічийні, нікому не потрібні, 
хоча функція їх залишається та ж сама. 
Дорослі дерева помирають, дика поросль 
безладно розростається. Нерідко в посад-
ки машинами висипають будівельне 
сміття, пластикові пляшки, а прибирати 
нікому. Ці посадки очищують повітря 
над хімічними заводами «Коксохім», 
«Стирол», над іншими заводами та шах-
тами. Хотілося б, щоб на цю проблему 
звернули увагу наші екологи.

Городи нашого товариства «Машино-
будівник» знаходяться між двома поздо-

вжніми лісопосадками. Наші горо-
дники навпроти своїх ділянок роз-
чищають посадки від сухих дерев і 
сміття. На очищені місця висаджу-
ють молоді дерева: горіхи, абрико-
си, вишні тощо. Втім, це крапля в 
морі порівняно з величезними те-
риторіями, які потребують суспіль-
ного та соціального захисту. Дуже 
хотілося б, щоб і нинішнє поколін-
ня залишило слід на Землі після 
себе, відновлюючи лісопосадки та 
висаджуючи нові дерева.

А.I. Сисоєва 
член Клубу ОЗ, м. Донецьк

Слід на землі

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

Вітаю весь ваш колектив та всіх чле-
нів Клубу ОЗ з Новим 2014 роком! Бажаю 
в Новому році всім плідної роботи, бага-
тих врожаїв та відповідної сприятливої 
погоди.

Трохи про себе. Я пенсіонерка, все моє 
життя пов'язане з землею та рослинами. 
Обробляю в донецькому степу 10 соток 
городу, де застосовую правила та препа-

рати органічного землеробства. За бага-
то років виробилися й свої навички по-
водження з землею та рослинами. Але 
основний мій «закон» —  це не орати й не 
копати землю ні навесні, ні восени. 
Крім, звичайно, посадкових ям під дере-
ва та інші рослини. Та й лопату вже важ-
ко тримати —  вік уже...

Метод «некопання» дуже виправдовує 
себе навесні, коли не потрібно загрібати 
орний ґрунт, готувати грядки, а можна 

просто стати на стежку з сухої трави та 
починати висаджувати. Величезна еко-
номія часу та сил.

Хвилює мене, як і багатьох, зміна клі-
мату, нестача вологи, через що йде ви-
мирання деяких рослин. Наші городи 
знаходяться в степу, де немає ніякого 
поливу. Надія лише на рідкі дощі та 
мульчу. Довгоочікувані дощі не завжди 
дають добрі результати, тому що вони 
«кислотні», тобто із залишками хіміч-
них елементів, які виділяються хімічни-
ми заводами, що знаходяться поряд. Рос-
лини після таких «кислотних» дощів сто-
ять пониклі, невмиті, несвіжі, погано 
ростуть.

У зв'язку з цим я частково перейшла 

Основний мій «закон» —  не 
орати та не копати землю!

на підзимові посіви. Восени посадила 
три ряди картоплі траншейним спосо-
бом, посіяла помідори, моркву, висади-
ла цибулю-сіянку, висіяла квіти. 
Все замульчувала, вкрила на зиму. 
Результатів буду чекати навесні — 
що-небудь зійде. Не зійде — буду 
пересаджувати та пересівати. І 
знову чекати. Навіть якщо частина 
насіння не зійде, збиток невели-
кий — насіння своє.

Дуже люблю, щоб рослини рос-
ли під мульчею. Для мульчі виро-
щую: гірчицю, гречку, овес, жито, 
житницю. Застосовую ці рослини 
в будь-якому вигляді будь-якої 
пори року. Гірчицю висіваю двічі 
за сезон. Навесні вона радує сала-
том, мульчею 
та насінням, а 
восени — зно-
в у  с а л а т  і 
м у л ь ч а  п і д 
зиму. Салат із 
г і р ч и ц і  м о я 
сім'я дуже лю-
бить. Він наба-
гато кращий 
за модну руко-
лу, яка погано 
росте в наших 
сухих умовах. Коли цвіте гречка, зби-
раю та сушу її квітки, які додаю взимку 
в чай. А ще зимовий чай п'ємо з чебре-
цю, меліси, ромашки, шавлії та інших 
трав.

Влітку 2013 року був хороший врожай 
яблук, абрикос, персиків. Врожай був та-
кий великий, що переробити його в місь-
кій квартирі не було можливості. Дово-

дилося сушити різними методами в по-
льових умовах. Ми виготовляли рамки, 
натягували на них сітки, підвішували 

такі «сушарки» на дерева, і сон-
це сушило наші фрукти. За 2 
дні готову сушню я відвозила 
додому, а на площі, що звільни-
лися, нарізала нові фрукти. З 
підгнилих абрикос і персиків 
вибирала кісточки, а м'якуш 
укладала в компостну купу, де 
цим «мармеладом» ласували 
каліфорнійські хробаки. Ці 

трудяги переробляють всі відходи на хо-
роший компост.

На закінчення хочу закликати всіх 
землеробів любити свою землю, захища-
ти її та оберігати від впливу хімії.

А.I. Сисоєва 
член Клубу ОЗ, м. Донецьк

 Не потрібно їхати далеко,
 Щоб побачить цей чудовий світ ‒
 Як кружляє в небесах лелека,
 І орла нестримного політ.

 І метелик ‒ неземне створіння,
 І веселки кольори живі,
 І у землю пущене коріння,
 І мала росинка на траві.

 Теплий подих вітерця легкого
 Навіває спогади живі
 Про красу, таку просту й знайо-
му,
 Що відкрила відчуття нові.

 Гілкою духмяного жасмину,
 Ароматом Спаса на меду,
 Квіткою простого розмарину
 І налитим яблуком в саду ‒

 Нам дає природа зрозуміти
 Нашу світлу  сторону життя.
 Хто зуміє душу їй відкрити ‒
 Вже назад не має вороття.

 Треба злитись тілом і душею,
 Щоб відчути поєднання красу
 Зі своєю рідною землею,
 Що довіку  в серці пронесу!

Олена Стасюк
член Клубу ОЗ, м. Бердичів

Житомирської обл.

Не потрібно їхати далеко...
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ЗВЕРНЕННЯ

Звертаюся до всіх людей, які стоять на 
Майдані, і до тих, хто проти Майдану, а 
особливо до молоді.

Спілкуючись зі своїми друзями, які їз-
дили на Майдан, я запитувала, що ж вони 
хочуть від уряду, яку програму висува-
ють. Єдине, що проступало в усіх, що так 
далі жити не можна. А як далі жити? Ніх-
то нічого не міг сказати.

За весь цей час, і навіть за останню ти-
сячу років, ніхто не висунув такої програ-
ми побудови щасливого майбутнього, яку 
підтримали б усі та для всіх вона була ба-
жана. АЛЕ ТАКА ПРОГРАМА Є!!! І коли, 

дізнавшись про 
цю програму, 
люди не стануть 
відразу крити-
к у в а т и  ї ї ,  а 
включать свою 
думку та обмір-
кують десятки 
разів, не піддаю-
чись чужим по-
радам, тоді, я 
впевнена, 80 від-
сотків людей 
підтримають 
цю програму.

І тоді народ в 
єдиному пориві 
створить той 
уряд, який буде 
дотримуватися 
цієї програми. 
Кількома фраза-
ми я спробую 
розповісти про 

неї.
Але спочатку, не звертаючи уваги на 

мої відповіді, нехай кожен сам перед со-
бою відповість на такі питання. Творець 
дав усе для щастя людини: родючу землю, 
чисте повітря, чисту воду, досконалу, чу-
дову природу. Чи розумно це? Кожен ска-
же: розумно. А що ж робимо ми? Отруює-
мо воду, без якої немає життя, труїмо зем-
лю, яка нас годує, знищуємо природу, за-
бруднюємо повітря... Чи можна це назвати 
розумним? Звичайно ж – НІ. Тоді, вихо-
дить, ми живемо не розумом, а антирозу-
мом.

Що головне для людини? 
ЗДОРОВ'Я! А що таке здоров'я? 
Це здорова земля, чисте повітря, 
чиста вода, здорові продукти...

Для більшості слово «Батьків-
щина» перестало мати значення. 
Тому що більшість проживає в 
клітках – так званих квар-
тирах, не маючи клаптика 
землі, не маючи з нею 
зв'язку; людина втрачає по-
чуття Батьківщини. Але ж 
тільки на своїй землі, 
яку ми називаємо Бать-

ківщиною, де народилася, 
де виросла, людина може 
бути щасливою.

Й ось, нарешті, головна 
т е м а  п р о г р а м и :  « У р я д 
зобов'язаний дати не менше 
одного гектару землі кожній 
охочій людині для створення 
родового помістя. Цей гектар 
дається безкоштовно, у вічне 
користування, що переходить 

у спадщину, та не обкладається податка-
ми». Це тільки початок, перший пункт. Не 
поспішайте сміятися та критикувати, хто 
не пов'язаний із землею. Адже в цьому гек-
тарі ваша Батьківщина, ваш райський сад, 
ваша вічність.

Нам дісталася погана спадщина. За 
останні 50-60 років люди отруїли все, але 
ми ще сяк-так живемо. А що ми залишимо 
своїм дітям, онукам – мертві продукти з 
супермаркету, отруєну воду, спустошену 
землю?..

Є ще можливість відновити родючість 
землі, очистити воду... Адже наша земля  
– найбагатша у світі.

Повністю цю програму, за якою можна 
побудувати наше вічне щасливе майбут-
нє, ви можете прочитати в книзі «Сотворе-
ние» В. Мегре із серії «Звенящие кедры 
России». Ця програма червоною ниткою 
проходить крізь усю серію книг. Не поспі-
шайте пирхати на російського автора, 
адже Україна раніше була Руссю, і ми 
були роси. А ще раніше хто ми були? Ді-
знайтеся з цих книг. 

Адже не за ЄС треба боротися, а за 
те, щоб наша Україна була багатою 
державою і всі громадяни в ній були 
самодостатні, а значить, щасливі. Щоб 
не наші діти їхали на заробітки за кор-
дон, а до нас прагнули приїхати.

У нашого народу свій шлях. Куди йде 
Захід? В нікуди. У чому призначення лю-
дини, створеної за образом і подобою? У 
творенні. УДОСКОНАЛЮЙТЕ СЕРЕДО-
ВИЩЕ ІСНУВАННЯ – ось закон Всесвіту. 
Друзі, наш шлях – відродження раю на 
Землі!

М. Гейко 
та всі члени Клубу ОЗ, смт. Чоповичі 

Житомирська обл.

Координати Клубу ОЗ 
у Вашему регіоні


