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Подаруємо квітучий світ дітям

Кожна людина прагне щастя, благополуч-
чя, досягнення своїх цілей. На буденному рів-
ні кожна людина щодня робить щось, щоб за-
довольнити свої бажання і потреби. Разом ці 
бажання, потреби, прагнення та їхній напря-
мок визначають рівень усвідомленості люди-
ни.

На першому рівні людина усвідомлює свої 
фізіологічні потреби: поїсти, попити і т.д. За-
довольнити свою цікавість ‒ а як там, які нови-
ни? Одним словом ‒ хліба та видовищ. Задо-
вольняючи ці основні потреби, правителі 
будь-якої країни цілком успішно можуть ро-
бити з народом що завгодно.

На другому рівні усвідомленості людина 
прагне піклуватися про свою сім'ю, рід. Вона 
намагається створити комфортні умови жит-
тя для своєї сім'ї: турбується про близьких, 
про своїх дітей, дає їм усе найкраще, що у неї 
є. Цей рівень достатній для гармонійного роз-
витку людини, але дуже часто люди, що зна-
ходяться на ньому, 
стикаються зі що-
денними трудно-
щами: як забезпе-
чити свою сім'ю, як 
заробити-добути-
вигризти собі та 
своїй сім'ї ці ком-
фортні умови жит-
тя? Підростають 
діти: їхнє навчання, 
дорога вища освіта, 
становлення в жит-
ті ‒ досить серйозні 
питання, і кожен їх 
вирішує в міру сво-
їх можливостей.

Труднощі та 
життєві проблеми, які виникають у людини 
при вирішуванні цих питань, сприяють її що-

денному розви-
тку, отриман-
ню багатого 
життєвого до-
свіду та надалі 
‒ набуттю жит-
тєвої мудрості. 
Головне, щоб ці 
труднощі все ж 
таки були вирі-
шувані та пере-
борні, в іншому 
випадку у лю-
дини виникає 
низка конфлік-
тів: на роботі, з 
сусідами, з дер-
жавою ‒ залеж-
но від місця ви-
никнення цих 
труднощів. І 
добре, коли 
можна поліп-
шити своє жит-
тя, просто помі-
нявши місце 
своєї роботи на 

краще. А що робити, коли немає можливості 
змінити своє місце проживання? Що робити, 
коли не можна поміняти свою державу, лю-
дей, що оточують тебе? Що робити, якщо на 
всіх робочих місцях, у всіх людей одні й ті 
самі труднощі? Чергові революції?

Треба починати з себе. Зміни себе ‒ змі-
ниться весь світ.

Спочатку це дуже складно, але цілком 
можливо, і це головна умова для переходу на 
наступний рівень усвідомленості.

Третій рівень усвідомленості ‒ це коли до 
людини приходить розуміння, що її особисте 
щастя та її сімейне благополуччя дуже силь-
но пов'язані з особистим щастям інших людей 
та їхніх сімей. Не можна жити повноцінно та 
щасливо, якщо по сусідству живе голодна лю-
дина. Можна вирішити цю проблему, поста-
вивши високу кам'яну огорожу. А що робити, 
якщо навколо буде багато голодних людей? 

Будувати закриті житлові 
комплекси з охороною? І все 
одно боятися голодних лю-
дей? Боятися і захищатися 
охороною, парканами, недо-
торканністю...

Так зараз роблять майже 
всі наші правителі ‒ їхні дії 
показують їхній рівень усві-
домленості. Наші правителі 
не розуміють, що найкра-
щий охоронець ‒ це ситий і 
щасливий сусід, ситий і 
щасливий народ.

Завдання правителів ‒ 
служити іншим, для того їх 
і обирали, гідних із гідних, 
щоб вони служили-правили 

згідно з Прав’ю. 
Рівень піклування: або  про себе, або про 

свою сім'ю, або про оточуючих людях ‒ визна-
чає рівень усвідомленості кожної людини.

Але головне в розумінні цього знання ‒ зна-
ти міру.

Адже людина повинна жити відразу на 
всіх трьох рівнях:

1. треба піклуватися про своє тіло ‒ нагоду-
вати і напоїти його, одягнути, тримати в чи-
стоті та порядку, розвивати себе;

2. треба піклуватися про своїх близьких ‒ 
вони теж хочуть їсти, а ще хочуть добра та 
ласки, теплих слів, як і ти;

3. а також необхідно розуміти свій зв'язок 
з навколишнім світом, розуміти своє призна-
чення у Всесвіті та виконувати його. Одним 
словом, чинити з людьми так, як би ти хотів, 
щоб вони чинили з тобою.

Перегиб в який би то не було бік шкодить 
людині та її гармонійному розвитку. Почав 
більше піклуватися про людей ‒ забув дружи-
ну та дітей; почав служити собі ‒ егоїст, який 
інших не бачить; забув про себе ‒ захворів, 
страждають усі. У всьому повинна бути МІРА, 
але жити необхідно на всіх трьох рівнях від-
разу.

А навіщо взагалі потрібна ця теорія? Для 
більш повного розуміння суті речей. Для усві-
домлення завдань, які ставить перед нами 
життя.

Практичний особистий приклад. Живу в 
родовому помісті, приміняю органічне земле-
робство. Ненав'язливо просвіщаю в цьому су-
сідів і знайомих. Радію, коли вони для коло-
радського жука купують Актофіт, а їхні гряд-
ки познайомилися з ЕМочками. Приблизно за 
два кілометри від мого будинку є фермерське 

поле, яке вже другий рік засівається кукуру-
дзою, в наступні роки, швидше за все, буде те 
ж саме. Частина поля, особливо та, що вихо-
дить до лісу, вже перетворилася на пустелю, 
вітер навіює справжнісінькі бархани та ма-
лює візерунки, як у Сахарі. А все це відбува-
ється в зоні Полісся України, де ліси та болота 
завжди були повні вологою та життям.

Коли потрапляєш на це місце, настільки 
боляче стає бачити це, настільки страшно ро-
зуміти, що люди роблять із землею, до чого 
довели Землю-Матінку, а змін на краще не ви-

дно. Кукурудзу все одно продовжують сіяти, 
пустеля повільно, але впевнено росте. Що ро-
бити? Просто боротьба на місцевому рівні? 
Вирішення однієї ло-
кальної проблеми, 
ліквідація цієї пусте-
лі не змінить ситуа-
ції на Землі. Необхід-
но змінювати всю 
систему взаємодії 
людей і планети.

А для цього необ-
хідно об'єднуватися 
всім людям, яких 
турбує сьогоднішня 
ситуація на планеті, 
людям, котрі лю-
блять свою Землю, 
свою Батьківщину. 
Тому після виникнення ідеї створення «Рідної 
партії України» я з радістю відгукнувся на цю 
ініціативу, і вірю, і сподіваюся, що, 
об'єднавшись зі своїми однодумцями, ми змо-
жемо зробити багато чого.

Просто домогтися ухвалення закону про 
родові помістя недостатньо, необхідно міняти 
все екологічне законодавство і найголовніше 
‒ поміняти світогляд людей. Адже екологічні 
проблеми планети починаються з одного не-
дбало кинутого маленькою дитиною папірця 
від цукерки на землю, а коли ця дитина росте, 
вона за звичкою кидає на землю все більше й 

більше таких папірців та іншого сміття. Без 
виховання дітей та перевиховання дорослих 
вся прекрасна планета ризикує перетворити-

ся на звалище 
відходів. Тому 
й хочеться, щоб 
партія, як полі-
тична структу-
ра суспільства, 
генерувала в 
суспільстві 
нові ініціативи 
та ідеї, що і як 
робити, щоб 
змінити життя 
на краще.

А на якому 
ви рівні? Чи все 

гармонійно у вашому житті? Якщо ви небай-
дужі до Землі-Матінки, якщо ваша душа бо-
лить за неї, допоможіть собі і нам, усім, хто 
живе в одному будинку під назвою прекрасна 
зелена планета Земля.

Створюється «Рідна партія України» ‒ ве-
деться збір підписів. Напрацьовується програ-
ма дій партії ‒ оформлюйте свої ідеї та пропо-
зиції і реалізовуйте їх за допомогою своїх од-
нодумців-партійців уже зараз. Очольте пар-
тію ‒ кожен член партії є Головою партії з до-
сить широкими повноваженнями. Увійдіть до 
складу Рідного уряду ‒ станьте міністром за 

своїм розсудом, пишіть законопроекти та ге-
неруйте нові ідеї. А якщо ви готові послужити 
людям ‒ візьміть на себе відповідальність і за 
організаційну роботу партії: створіть і очоль-
те місцеву партійну організацію.

Тільки разом, зібравшись воєдино, ми змо-
жемо навести порядок у себе в будинку ‒ на на-
шій планеті: прибрати сміття, посадити квіти 
і подарувати новий квітучий світ нашим ді-
тям.

Запрошуємо до спільного творіння і радос-
ті від його споглядання.

Iван Решта
«Рідна партія України»

Контактные телефоны: (050) 675-69-06, (097)  
811-19-48,  (066) 640-98-79 Группа Вконтакте: 

https://vk.com/rprpu

Багато людей, особливо ті,  що мешка-
ють у місті, мають дачу або хоча б розумі-
ють, що це таке.

Дача ‒ це невеликий, навіть дуже неве-
ликий шматочок землі, на якому можна 
відпочити від трудових буднів, міста, сує-
ти, а ще дача ‒ це продовольча безпека не 
тільки сімей дачників, а й усієї держави.

Які б не були економічні кризи, соціаль-
ні потрясіння, але дача, виплекана любов'ю 
та зігріта працею, ‒ завжди щедро годує сво-
їх хазяїв. Може, саме тому історично так 
склалося, що 
дачі мають неве-
ликий розмір у 
4-6 соток, дачни-
ки як ніхто кра-
ще знають свої 
рослини, кожна 
грудочка землі 
пройшла через 
їхні теплі, лас-
каві руки.

Обробляючи 
свої ділянки, 
дачники насичу-
ють любов'ю та 
турботою кожен куточок свого невеликого 
простору, і Земля-Матінка відчуває це. Як 
і кожній людині, Землі-Матінці також при-
ємно, коли про неї піклуються та її лю-
блять, плекають і бережуть. І вона щедро 
дарує свої плоди своїм улюбленцям ‒ дач-
никам.

Ви, звичайно, погодитесь, що тарілочка 
полуниці, вирощена бабусею з любов'ю 
для своїх онуків, буде набагато смачні-
шою, кориснішою, поживнішою та здоро-
вішою, ніж багато і багато кілограмів по-
луниці з супермаркетів. Це Земля-Матін-
ка, відчуваючи турботу і любов до себе, 
ростить, множить, насичує свої плоди 
любов'ю до нас, своїх дітей. Вона збільшує 
у сто крат посіяне з любов'ю в неї насіння, 
і кожен такий плід здатний не тільки на-
ситити тіло поживними речовинами, ви-

лікувати від усіх не-
дуг, а й наповнити 
душу ефірами щастя й 
радості.

Вирощування рос-
лин ‒ одне з найблаго-
родніших занять лю-
дини. Тому дачники ‒ 
це ті люди, які не про-
сто вирощують і мно-
жать рослини ‒ вони 
вирощують і множать 
любов на землі. Вони ‒ 
люди, які творять до-
бро та випромінюють 

світло навколо себе, і завдяки їхній праці 
Земля-Матінка, обласкана їхніми душами 
та руками, сяє у всьому Всесвіті.

Слава вам, дачники! Честь і хвала на-
тхненним трудівникам! Слава вашій пра-
ці і світлим помислам вашим!

Дачники — люди, які творять добро

КонКурс 
«Дача в моєму житті»

приурочений до святкування Дня 
дачника в Україні (23 липня)

Напередодні підготовки до святкуван-
ня Дня дачника в Україні Клуб Органічного 
Землеробства оголошує конкурс на кра-
щу історію з життя дачників ‒ «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 найцікавіші 
з них і нагородить їхніх авторів цінними 
подарунками від Клубу ОЗ.

Приз за кращу розповідь ‒ секатор са-
довий, за друге місце ‒ набір біопрепара-
тів, третій приз ‒ набір брошур з клубної 
бібліотеки.

 Кращі історії будуть надруковані в на-
ступних 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



4    до Землі з любов'ю!  червень 2014 до Землі з любов'ю!  червень 2014    5

с ус п і л ь с т в о о р га н і ч н е  з е м л е р о б с т в о

Роботи на городі та в саду в червні
Доброго здоров’я, дорогі читачі!
У червні, до середини місяця, триває 

сівба моркви, буряка, пастернаку для три-
валого зберігання. На початку місяця по-
чинають сіяти зимові редьку та ріпу, лобо. 
З середини місяця ‒ дайкон. З початку мі-
сяця спостерігають за стрілками на озимо-
му часнику: якщо вони досягають 10-15 см, 
їх потрібно висмикнути. Залишають одну-
дві стрілки для визначення терміну зби-
рання часнику. Якщо на стрілці виросли 
маленькі бульбочки та оболонка навколо 
них починає лопатися ‒ це ознака для зби-
рання часнику.

Повторно висівають огірки, квасолю, 
овочевий горох, качановий і листковий са-
лати, крес-салат, кріп, базилік, листову ка-
пусту, листову петрушку, шпинат, ман-
гольд та інші скоростиглі рослини. Всі 
вони стануть у нагоді вам узимку для зе-
лених коктейлів, якщо ви, виростивши, 
правильно  їх висушите. З кінця місяця по-
вторно сіють редиску, пекінську капусту, 
садову лободу. Висівають щавель, багато-
річні цибулі, цибулю-порей, кореневу пе-
трушку для отримання раннього врожаю 
навесні наступного року. Під урожай на-
ступного року висівають скорцонеру та ві-
всяний корінь, цибулю-порей, пастернак.

Звільнену частину городу засівають си-
деральними травами. Сидерати ‒ це таке 
саме добриво, як і гній. Крім того, корін-
ня багатьох сидератів витягує з глибо-
ких шарів ґрунту фосфор, кальцій, 
магній та інші поживні елементи.

Саджання. На початку місяця завер-
шується термін саджання 
пізньої білокачанної та 
червонокачанної капусти. 
Протягом червня місяця 
висаджують розсаду цвіт-
ної капусти та кольрабі 
для отримання осіннього 
врожаю.

У червні місяці почина-
ють висаджувати літню 
картоплю. Саджають кар-
топлю пророщеними бульбами, як і навес-
ні, але відразу мульчують. Гаряче сонце 
та чорна земля можуть припекти паро-
стки картоплі, і сходи будуть зрідженими.

Після закінчення цвітіння розмножу-
ють діленням куща багаторічні цибулі, 
ревінь, любисток та інші зелені багаторіч-
ники.

Поливають рослини, коли під мульчею 
ґрунт сухий. До зав'язування качанів, 

коренеплодів, плодів поливають рід-
ко; під час зав'язування та росту ‒ час-
тіше.

У період масового плодоношення огір-
ків рослини підживлюють витяжками з 
коров'яку, золи, зеленого чаю з трав. Поли-
вають у міру потреби. Огірочки під корін-
ня можна полити Мікосаном-В для профі-
лактики кореневих гнилей.

Помідори пасинкують, залишають пе-
ньок до 1см. У такому випадку пасинок з 
цього місця більше не виросте. Низькорос-
лі томати не пасинкують. Пасинки, що 
виходять біля основного стовбурця рос-
лини, можна прикопати в ґрунт, тим са-
мим збільшуючи кореневу систему по-
мідора. Високорослі томати підв'язують 
до шпалери або роблять кілкове 
підв'язування. Для кращого провітрю-
вання видаляють нижнє листя до пер-
шого плодового грона. Обприскують зе-
лене листя препаратами Здоровий сад 
+ Екоберин + Емочки. Зелень залиша-
ється соковитою та не жовтіє навіть у 
сильну спеку. Кореневе підживлення 
під помідори краще робити зеленим 
чаєм з кропиви та витяжкою з деревної 
золи.

Рецепт зеленого чаю з кропиви: тре-
тю частину ємності набивають кропи-
вою та заливають водою на три доби, за-
кривши ємність поліетиленовим паке-
том. Якщо дуже жарко, то може почати 
булькати вже через добу. Зливаємо рідину 
та використовуємо: 1л зеленого чаю дода-
ємо до 10 л води. Зелений чай можна роби-

ти з будь-яких зелених 
рослин.

Витяжка з попелу: 
300 г деревної золи зали-
ти 10 л води, настояти 
добу. Обережно злити 
та розбавити цю ріди-
ну на три відра води.

Препаратами Здоро-
вий сад + Екоберин + 
Емочки можна обро-

бляти всі дерева, кущі та овочеві рослини 
протягом усього сезону. Завдяки обпри-
скуванню цими препаратами сік у росли-
нах стає несмачним, а листя жорстким. 
Шкідникам це не до вподоби. Піднімаєть-
ся імунітет у рослин і дерев, вони самі бо-
рються з хворобами, препаратами зніма-
ється стрес, краще відбувається живлення 
та обмін речовин.

Підживлення азотистими речовинами 

(зелений чай теж до них належить) потріб-
ні тільки в першій половині літа (до по-
чатку утворення плодів), далі необхідне 
поливання та обприскування витяжкою з 
золи, гуматом калію, натрію.

У жаркий літній час користуйтеся біо-
препаратом Ріверм, який допомагає рос-
линам бути стійкими до спеки та компен-
сує нестачу живленння.

У червні починаються спекотливі дні, і 
для рослин потрібно передбачити різне 
укриття. Це саджання високорослих рос-

лин для притінення з південного боку 
грядки або укриття покривним матеріа-
лом (агроволокном).

Збирання у червні. Коли поляже перо 
цибулі-сіянки, беруться до її збирання. 
Триває збирання огірків (чим частіше зби-
рають, тим більше нової зав'язі), кабачків, 
патисонів, спаржевої квасолі, артишоку. 
Починається збирання томатів, солодкого 
перцю, баклажанів, бамії, фізалісу.

У середині місяця закінчують збирання 
озимого часнику. Вибірково збирають 
моркву, буряк, брукву від весняного посі-
ву для літнього споживання. Копають ран-
ню картоплю.

У першій половині червня продовжу-
ють збирати для літнього користування 
ранню капусту: білокачанну, цвітну, бро-
колі.

Триває зрізування різної зелені та пря-
них трав для вживання у свіжому вигляді 
та для сушіння на зиму (для зелених кок-
тейлів).

Галина Просяна
організатор Клубу ОЗ, 

м. Красний Лиман
Донецька обл.

Як сформувати у людей ставлення до 
землі як до живого організму?

Прошу вас, люди, швидше зрозумійте: 
ніхто не зможе на 

Землі щасливим бути, 
продовжуючи шкодити Землі.

В. Мегре «Пространство любви»
Питання, винесене в заголовок, є голо-

вним у Клубі Органічного Землеробства від 
самого його зародження. Адже жива Земля 
має родючість, 
яка великою мі-
рою створює все 
живе на Землі, 
серед інших і 
нас із вами.

 Понад 10 ро-
ків ми в Клубі 
Органічного 
Землеробства 
проводимо робо-
ту серед земле-
робів, щоб вони 
усвідомили, що 
земля – жива і 
що головне їхнє 
завдання – це 
Землю Робити. В 
результаті люди 
поступово ви-
ключають гли-
боку оранку та 
щорічне переко-
пування ґрунту, відмовляються від отруто-
хімікатів і добрив, які знищують ґрунтову 
живність, переходять на такі технології, які 
збільшують родючість, дозволяють вести 
землеробство природовідповідно.

Однак зараз лише 1% від площі оброблю-
ваної землі в Україні є органічним – загалом 
у країні переважають тенденції до деграда-
ції ґрунтів, неухильно знижується вміст гу-
мусу в ґрунті. Це значною мірою спричинене 
тим, що більшість наших фермерів продо-
вжує сипати в землю або виливати на неї 
отруйні речовини. У середньому за рік в 
українську землю вноситься кілька кілогра-
мів цих отрутохімікатів на одного жителя. 
При цьому кількість найменувань дозволе-
них отрут, які застосовуються в Україні, вже 
перевищила 3000!

Про яке здоров'я нації можна говорити, 
якщо продукти, вирощені на цій хімії, регу-
лярно вживати в їжу? Звідси зростає безплід-
дя серед молодих сімей, проблеми з зубами 
починаються вже в дитячому віці, а аптеки 
з'являються, як гриби після дощу.

Хто ж ми, якщо робимо такі дурниці? Спо-
чатку вносимо в землю отрути і знищуємо її 
родючість, а потім їмо захімічені продукти 
та руйнуємо своє здоров'я... Де логіка, де ро-
зум?

Маємо в країні ситуацію, коли більшість 
фермерів бере за основу прибуток, а такі ви-
рішальні питання, як збільшення родючості 
землі та безпека вирощених продуктів, до 

уваги часто взагалі не беруться!
Що робити? Як ми можемо змінити цю си-

туацію?
Оскільки землеробство ставить за мету 

одержання продуктів харчування, то потріб-
но йти від споживача цих продуктів. Якщо 
люди свідомо відмовляться від вживання 
продуктів, які шкодять землі та їхньому 

здоров'ю, і будуть вибирати продукти, виро-
щені за органічними технологіями «до Зем-
лі з любов'ю!», то фермери ітимуть за попи-
том і переходитимуть на органічне земле-
робство.

До того ж завдяки таким продуктам під 
маркою «Вирощено до Землі з любов'ю» 
люди познайомляться з Клубом Органічно-
го Землеробства, частина з них спробує ви-
рощувати свої 
продукти, від-
криваючи для 
себе захоплюю-
чий і творчий 
процес земле-
робства, ство-
рюючи свій кві-
тучий сад, своє 
родове помістя.

Тому на пер-
ший план вихо-
дить просвіт-
ницьке завдан-
ня виховувати 
розумних спо-
живачів, які бу-
дуть віддавати 
перевагу орга-
нічним продук-
там, «вироще-
ним до Землі з 
любов'ю». Роз-
рахунок тут такий: чим більше людей пере-
йде на органічні продукти, тим більше землі 

буде переведено під органічні технології, 
тому що пропозиція прямує за попитом.

Однак одного освічення недостатньо. 
Нам необхідно розумно організувати весь 
процес руху цих продуктів від землі до столу 
– побудувати систему, яка б гарантувала 
якість від навчання фермерів, інспекцій зем-
лі та процесу вирощування до організації 

просування та збуту, щоб кожна люди-
на могла відрізнити таку продукцію 
та вільно купувати її там, де вона за-
звичай купує продукти харчування.

Ця програма розробляється під 
маркою «Вирощено до Землі з 
любов'ю» і буде реалізована на базі 
Клубу Органічного Землеробства, ви-
користовуючи його власні напрацю-
вання та ресурси.

Запрошую до співпраці організато-
рів та членів Клубу ОЗ, органічних 
фермерів, підприємців і всіх, хто заці-
кавлений у створенні такої системи, 
яка дозволить організувати збут про-
дуктів, вирощених членами Клубу ОЗ, 
насамперед жителям великих міст, де 
вже є певний попит на таку продукцію 
та максимальна концентрація спожи-
вачів.

Ця справа може стати спільною 
для всього Клубу Органічного Земле-
робства і приносити користь Землі, ор-

ганізаторам та членам Клубу, творцям родо-
вих помість, а також людям, які хочуть збе-
регти своє здоров'я і здоров'я своїх дітей, 
вживаючи здорові продукти харчування.

Така програма безпосередньо сприятиме 
реалізації Клубом ОЗ свого призначення 
згідно з девізом: «Здорова земля – здорові 
продукти – здорова людина!»

Ви хочете брати участь у цій актуальній, 
вигідній та перспективній 
справі?

Тоді обов'язково роз-
гляньте можливість своєї 
участі в семінарі – обра-
зотворчій грі (ОТГ) Клубу 
Органічного Землероб-
ства 27-30 червня 2014 року, 
що відбуватиметься в по-
селенні родових помість 
Долина Джерел за 40 км 
від Києва.

Провідне питання цієї 
ОТГ буде присвячене ство-
ренню та деталізації за-
гальноклубної програми 
«Вирощено до Землі з 
любов'ю». Також у програ-
мі: питання структури, 
стратегії і тактики Клубу 
ОЗ, функціонування та 
розвитку регіональних 
клубів, клубних ЗМІ, а та-

кож використання торгової марки Клубу Ор-
ганічного Землеробства. У рамках семінару 

сім'я Білоус, члени Клубу оЗ, с. Прислуч Хмельницька обл.

Харунжия тетяна, 
член Клубу оЗ, м. Луганськ

відбудеться екскурсія по поселенню, родо-
вих помістях.

Формат образотворчої гри дозволяє як ор-
ганізувати обмін досвідом роботи регіональ-
них клубів, так і знаходити сильні рішення 
у просуванні ідей та продукції Клубу ОЗ. 
Присвоєння статусу регіонального Клубу ОЗ 
відбувається на таких семінарах-ОТГ. На се-

мінарі активно включається колективна 
думка, яка допомагає деталізувати образ 
Клубу ОЗ, який приведе нас до нашої страте-
гічної мети – сформувати у людей ставлення 
до Землі як до живого організму.

Дізнатися умови участі в семінарі та за-
реєструватися можна телефонами: (044) 331-
2755, (067) 117-7378, (095) 887-8695 або електро-

нною поштою: trofym@ukr.net.
Запрошую до участі у програмі «Вироще-

но до Землі з любов'ю» та семінарі-ОТГ 27-30 
червня.

Петро Трофименко
Засновник Клубу Органічного 

Землеробства
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Секрети біозахисту рослин
Здрастуйте, друзі!
В нашому Клубі все частіше звучать 

запитання: як правильно обробляти, як 
розводити, скільки вносити, який препа-
рат кращий тощо.

Почати хотілося б з того, що багато 
людей не бачить різниці між поняттями 
«концентрація» та «норма витрати» пре-
парату. Ключовим показником є саме 
норма витрати препарату на одиницю 
площі або на кількість рослин, насіння, 
органіки (для компосту-
вання) і т.д. Однак увага 
багатьох садівників-горо-
дників чомусь зосередже-
на на концентрації, яка 
найчастіше фігурує в ін-
струкціях до препаратів. 
Концентрація ‒ це співвід-
ношення, в якому препа-
рат слід розчиняти водою. 
Цей показник, особливо 
для бактеріальних препа-
ратів, найчастіше має 
умовний характер і визна-
чається обраним способом 
внесення.

Поясню на прикладі. 
Припустімо, ми хочемо 
підживити рослини Емоч-
ками. Для них рекомендо-
вана норма ‒ 250 мл на со-
тку один раз на тиждень. 
Існує щонайменше три 
способи внести препарат: обприскуван-
ня, ручне та автоматичне поливання. 
Вибір залежить від наших можливостей 
і погодних умов. Якщо дощить і ґрунт 
досить вологий, то можна обмежитися 
обприскуванням. Розводимо препарат 
1:10 і за 15 хвилин обробляємо всю ділян-
ку. Якщо ж погода суха, то без поливан-
ня не обійтися ‒ адже бактеріям для роз-
витку потрібна волога. Якщо є пристрій 
для автоматичного поливання, напри-
клад крапельне зрошення з накопичу-
вальної бочки, то вносити препарат ще 
легше ‒ вилив норму препарату в добову 
кількість води 
для поливання, 
та відпочива-
єш... У такому 
випадку кон-
центрація може 
доходити і до 
1:1000, особливо 
якщо є можли-
вість проводити 
підживлення 
щодня. Якщо ж 
доведеться по-
ливати вручну ‒ 
розводимо пре-
парат 1:100 і по-
тихеньку лієч-
кою розносимо 

по рослинах...
До речі, при поливанні 

можна вносити не тільки 
Емочки, ЕМ-похідні рідини 
(ЕМ-настої та подібні до них) і 
рідкі гумусні підживлення, а 
й такі популярні біопрепара-
ти, як Планриз (який добре 
стимулює імунітет рослин), 
Пентафаг (вражає шкідливі 
бактерії у прикореневій зоні), 
Триходермін (захищає росли-
ни від грибкових захворювань 
і створює симбіотичні зв'язки 
з корінням рослин), а також 
Метаризин, Боверин, Нематофагін, Бі-
токсибацилін, Лепідоцид і деякі інші, 
які захищають рослини від шкідників. 
Думаю, близький контакт із сінною па-
личкою (препарати на основі Bacillus 
subtilis) корінню також не зашкодить.

Давайте тепер розглянемо питання 
норми внесення препаратів. Рекомендо-

вана виробником нор-
ма ‒ це, як правило, мі-
німальна кількість 
препарату, що забезпе-
чує бажаний ефект при 
дотриманні технології 
обробки (регулярність, 
концентрація, погодні 
умови). На щастя, бак-
теріальними препара-
тами нашкодити май-
же неможливо ‒ вони 
цілком підвладні ме-
ханізмам природної 
регуляції. Зайві мікро-
би просто відходять. 
Тому з дозуванням тут 
все більш-менш про-

сто.
Теруо Хіга, що відкрив світу ефектив-

ні  мікроорганізми,  у своїй книзі 
«Возрождённое будущее» писав: «Якщо 
вам здається, що ЕМ чомусь не працю-
ють ‒ наберіться терпіння та збільште 
кількість препарату». Думаю, це твер-

дження характер-
не для всіх препа-
ратів, що містять 
ж и в і  б а к т е р і ї . 
Вони, як правило, 
беруть кількістю. 
Тому завдання ор-
ганічного землеро-
ба ‒ забезпечити 
чисельну перевагу 
ефективних  мі-
кроорганізмів, го-
дувати їх органі-
кою та використо-
вувати гомеопа-
тичні препарати 
для рослин ‒ Здоро-
вий сад, Екоберин. 

Час від часу корисно випускати мушку 
трихограму, яка допомагає регулювати 
чисельність шкідників.

Для більшої ефективності бажано гра-
мотно підібрати склад т.зв. бакової сумі-
ші.

Розробляючи рецепт «коктейлю» слід 
враховувати, що далеко не всі препарати 
дружать між собою.

Не варто змішувати препарати з 
різним середовищем: кислотні (це всі 
мікробні препарати), лужні (Мікосан, 
Ріверм) і спиртові (Актофіт).

Менше інформації про особливості 
взаємин серед мікробіологічних препа-
ратів. Грибкові препарати (Триходер-
мін, Метаризин, Боверин та ін.), як пра-
вило, вельми агресивні. Вони активно 
захоплюють простір, виділяючи навколо 
себе антибіотики та швидко знищуючи 
бактерії. Тому ефект від змішування 
грибкових препаратів з бактеріальними 
(препарати на основі сінної палички, а 
також Гаупсин, Планриз, БТБ, Лепідо-
цид та ін.) під великим питанням. Виня-
ток ‒ Емочки, які здатні, в принципі, по-
мирити грибки та бактерії між собою. На 
цій властивості заснована практика за-
стосування ЕМ в ролі мікробіологічного 
стабілізатора.

Грибки погано співіснують не тільки 
з бактеріями, але і з конкурентами серед 
подібних собі: грибки різних видів витіс-
няють один одного в боротьбі за життє-
вий простір. І лише до вірусів грибки 
байдужі ‒ тут ніхто нікому жити не зава-
жає.

Віруси-бактеріофаги, що входять до 
складу Пентафагу, в свою чергу, жив-
ляться патогенами з роду Pseudomonas, 
чиї близькі родичі складають основу 
препаратів Гаупсин і Планриз. Їх навіть 
виготовляють в лабораторіях в окремих 
приміщеннях. Так що краще остерігати-
ся залишати цих товаришів сам на сам, 
та ще в замкнутому просторі обприску-
вача...

Все сказане вище про концентрації та 
норми внесення стосується в основному 
бактеріальних препаратів. У випадку з 
препаратами біологічного походження 
(Ріверм та інші витяжки з біогумусу, Ак-

тофіт, Мікосан і т.д.) рекомендованих 
концентрацій і норм витрати слід до-
тримуватися більш точно ‒ адже меха-
нізми природного регулювання тут від-
сутні. Можливі передозування легкозас-
воюваних концентрованих підживлень 
(рослини почнуть жирувати). Крім того, 
захисні препарати (Актофіт, Мікосан) у 
малих дозах просто не діють, а ефект від 
них не накопичується.

Про хімічні препарати я би взагалі не 
згадував у цій статті, якщо б не тягнуло 
багато землеробів цю отруту в свої бу-
динки. І не було б указання на упаков-
ках деяких біопрепаратів про їхню спо-
лучуваність із хімією... 
Можливо, вони й поєд-
нуються в бачку обпри-
скувача, але, будучи ви-
пущеними на лоно при-
роди, виконують проти-
лежну, взаємовиключа-
ючу дію. Адже хімічні 
препарати ‒ це зброя 
масового ураження, 
яка валить і чужих, і своїх, серед них  
‒ і нас з вами. Нещодавно бачив в одній 
поважній передачі, як жінка перед об-
робкою саду системним фунгіцидом з 
ніг до голови одягалася в поліетилено-
вий скафандр... А потім попереджала, 

що якнайменше два тижні в сад вона ‒ ні 
ногою... Так що усвідомленості вам, до-
рогі читачі!

У поняття «норма внесення», крім до-
зування, входить ще понят-
тя регулярності, про що 
дачники найчастіше забу-
вають.

Хочу, однак, заспокоїти 
тих, кому мало посміхаєть-
ся перспектива всі вихідні 
пробігати по дачі з обпри-
скувачем, забезпечуючи 
комплексний захист своїм 
вихованцям... Все не так 

вже й критично. Змі-
шувати, в принципі, 
можна будь-які біо-
препарати, якщо: а) 
концентрації препаратів невели-
кі; б) робити це грамотно (спочат-
ку ‒ розчиняти водою, а вже потім 
‒ змішувати); в) обробляти негай-
но; г) підбирати відповідний час 
для обробки, щоб кожен інгреді-

єнт міг проявити себе. При цьому по-
трібно бути готовим до того, що ефек-
тивність від спільного застосування по-
гано поєднуваних препаратів може бути 
істотно нижчою за очікувану...

У цілому ж ми за мир. У тому числі ‒ і 

на присадибних ділянках. Тому намага-
ємося знаходити методи та способи ор-
ганізувати посадки таким чином, щоб 
звести до мінімуму будь-які обробки. 

Допомагає в цьому література 
з пермакультури, книги М. І. 
Курдюмова (особливо ‒ «Мир 
вместо защиты»), Б. А. Бубли-
ка, а також власні спостережен-
ня, спілкування та обмін досві-
дом у клубному середовищі.

Наостанок ще одна порада з 
техніки обробок. Слід намага-
тися обприскувати нижній 
бік листка. Адже знизу знахо-
дяться устячка, за допомогою 
яких рослини всмоктують вуг-
лекислий газ та інші корисні 
речовини. І саме тут поселяють-

ся грибкові хвороби та велика частина 
шкідників.

Сподіваюся, за допомогою цих при-
кладів та аналогій мені вдалося проли-
ти світло на деякі секрети біозахисту, а 
читачі зможуть підходити до вирішен-
ня цих питань більш творчо.

Володимир Сесін
організатор Клубу ОЗ 

«ЗемлеТворецЬ»
м. Канів

Це відомий  препарат для захисту рослин 
від бур’янів. Щоб зрозуміти, яке страшне зло 
він несе, наводимо уривок розмови з профе-
сором Ж. Е. Сераліні, екс-
пертом французького уря-
ду. 

«Маємо 4 дослідницькі 
роботи стосовно Раундапу. 
При дослідженнях було 
встановлено, що Раундап 
в дуже низьких концентра-
ціях — у таких, в яких він присутній в ГМО, або 
навіть у 800 разів менших — здатний вбивати 
клітини людини протягом короткого часу – за 
2-3 дні. У ще меншій концентрації Раундап по-
гіршує роботу гормональної системи, блокую-
чи секрецію статевих гормонів у клітинах, а та-
кож дію цих же гормонів у клітинах. В ході епі-
деміологічних досліджень у Канаді доведено, 
що Раундап впливає на нормальний перебіг 
вагітності і призводить до викиднів. 

У доповіді, розміщеній на GreenMedinfo.
com, стверджують, що гліфосат (активний ін-
гредієнт Раундапу) стимулює людські ракові 
клітини молочних залоз за допомогою рецеп-
торів естрогену. Дослідження підтверджують, 
що гліфосат функціонує як естроген, який ви-
кликає рак.

«Монсанто» розповсюджує твердження, 
що Раундап мінімально токсичний для люди-
ни, екологічно чистий і біологічно розклада-
ється. Все це виявилося брехнею і було дове-

дено у Вищому суді.
Спосіб знищення бур'янів гліфосатом 

ідентичний тому, як він знищує кишкові 
бактерії, які синтезують вітаміни, видаляють з 
організму штучні продукти та шкідливі бакте-
рії, беруть участь у гомеостазі імунної системи 
та діяльності кишково-шлункового тракту. 

Гліфосат обмежує позитивні для нас бакте-
рії і сприяє росту патогенних мікроорганізмів, 
які виробляють величезну масу токсинів. 

Він спричиняє такі хвороби, як аутизм, 
алергія, рак, хвороба Паркінсона, шлунково-
кишкові хвороби, хронічна діарея, коліт, хво-
роба Крона, серцево-судинні захворювання, 
безпліддя, розсіяний склероз, ожиріння, де-
пресія, хвороба Альцгеймера.

«Монсанто» постійно наполягає, що фер-
мерам необхідно застосовувати все вищі нор-
ми Раундапу через те, що у бур'янів розвину-
лась до нього стійкість. Питання: скільки ще 
людей має померти для задоволення фінансо-
вих потреб «Монсанто» та як довго самі люди 
будуть бездумно використовувати цей препа-
рат?»

Препарат позиціонується як безпечний для 
здоров'я засіб для боротьби зі шкідниками. 
Виробники переконують, що період розпаду 
шкідливих сполук триває не більше 60 діб. Од-
нак Всесвітня організація охорони здоров'я 
розглядає його як помірну отруту. Коротко-
часний вплив імідаклоприду (діюча речовина) 

на теплокровних викликає порушення коорди-
нації рухів, діарею, втрату ваги, при постійно-
му контакті особливо страждає щитовидна за-
лоза.

Ця речовина має мутагенні властивості, 
впливає на репродуктивну функцію (збільшу-
ється число самовільних абортів і порушень 
скелета). Отруєння птахів імідаклопридом ви-
кликає у них нездатність літати, порушення ко-
ординації рухів та функції продовження роду. 
Препарат отруйний для риб, особливо для мо-
лодих, водних ракоподібних, високотоксичний 
для медоносних бджіл, земляних черв’яків і 
сонечок.

Матеріал підготував
Вадим Рудий

організатор Клубу ОЗ, смт. Глибока
Чернівецька обл.

Правда про Раундап

Протруйник
 «Престиж»

трихограмма
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Питання,	 де	 взяти	 саджанці	 по-
трібної	 рослини,	 було	 актуальне	
завжди,	 але	 тепер	 –	 як	 ніколи	 рані-
ше.	Особливо	тим,	у	кого	землі	бага-
то,	дуже	дорого	 і	не	завжди	надійно	
купувати	 багато	 саджанців.	 Є	 й	 ін-
ший	 шлях	 –	 виростити	
саджанці	власноручно.	Це	
реально	для	кожної	люди-
ни	без	досвіду!

Більше половини всіх 
деревних рослин можна ви-
ростити з живців, тепер час 
літнього живцювання. Ви-
тративши рік-два, ви зможе-
те отримати точно ті росли-
ни і стільки, скільки вам 
потрібно. Як досягти успіху:

– Визначитися, які росли-
ни ви хочете виростити, і 
знайти їхні маточники (у су-
сідів, друзів, у парку, у садівників-ама-
торів або на підприємстві, яке озеленює 
територію). При наявності інтернету це 
взагалі майже не проблема: є безліч фо-
румів, де спілкуються між собою люди, 
що люблять вирощувати різні рослини.

– Підготувати місце. Достатньо неве-
ликої діляночки в затіненні дерева з не-
густою кроною. Розраховуйте, що вона 
може бути зайнята молоденькими ро-
слинами 2-4 роки.

– Підготувати ґрунт – майже такий 
самий легкий субстрат, як ви викори-
стовуєте для розсади, але може бути 
більше піску (якщо є можливість часто 
поливати). У мене поливати частіше 
ніж раз на тиждень не виходить, тому 
я при підготовці ґрунту використовую 
багато напіврозкладених органічних за-

лишків у вигляді мульчі шаром у 5-7 см 
(трави, листя), у ґрунт при можливості 
вношу вермикуліт, що утримує вологу. 
Коли земля готується для живцюван-
ня хвойних порід і рослин, що люблять 
кислий ґрунт, обов'язково вношу напів-

п е р е п р і л у 
хвою та нею 
ж мульчую. 
Ґрунт має 
бути постійно 
помірно воло-
гим, а ділян-
ка захищена 
б у д ь - я к и м и 
засобами від 
вивітрюван-
ня вологи. 
Можна вико-
ристовувати 
і маленький 

парничок. При наявності грибкових за-
хворювань на ділянці ґрунт перед сад-
жанням обробляю Фітоспорином, а від 
равликів і слимаків – Агрозином.

– Правильно визначити терміни 
живцювання. У середньому це чер-
вень – початок липня. Для літнього 
живцювання беруться гілочки по-
точного приросту. Готовність можна 
визначити так: гілочка повинна бути 
гнучкою, але не трав'янистою, тільки 
починати дерев'яніти, листя на ній 
має бути помірно щільним, теж не як 
трава. Для живця береться середня 
частина пагона. Кращі результати 
живцювання, особливо хвойних 
і плодових культур, отримують з 
молодих маточників: чим молод-
ші, тим краще. Живці беруть тільки 

зі здорових рослин.
– Важливо правильно вибрати пагін 

для взяття живців. Погано вкорінюють-
ся живці з товстих гілок, які жирують, 
вовчків, краще вибирати недовгі бічні 
гілки однорічного приросту з південно-
го боку крони. У хвойних місце взяття 
живця впливає на форму майбутньої ро-
слини – потрібно вибирати пагони, які 
ростуть вертикально, у верхній частині 
крони.

– Живці нарізають завдовжки 10-15 
см. Нижній зріз – косий під брунькою, 
верхній – прямий над брунькою, у хвой-
них та деяких кущів верхівку не видаля-
ють. Листя в нижній частині видаляють, 
велике – зменшують наполовину. Часто 
рекомендують висаджувати живці з на-
хилом у 45 градусів. Мені, наприклад,  
не зручно так їх накривати пляшками 
– всі живці висаджую вертикально, на 
третину заглиблюючи у ґрунт. Під одну 
2-літрову пластикову пляшку без криш-
ки поміщається від 4 до 6 живців. Якщо 
живці транспортують, їх потрібно мак-

Садові	рідкості	на	ділянці	(продовження)
Дорогі	 землероби,	 я	 рада	 вашому	

великому	 інтересу	 дізнатися	 біль-
ше	 про	 деревні	 рослини.	 Дякую	 за	
ваші	 дзвінки,	
запитання	та	
п о б а ж а н н я .	
З а п и т у й т е ,	
і	 я	 розповім	
про	 рослини,	
які	 цікавлять	
вас,	 у	 наступ-
них	 номе-
рах	 газети.	
П р о д о в ж у ю	
опис	 дерев-
них	 рослин,	
які	 можуть	
п р и к р а с и т и	
вашу	 ділянку,	
подвір’я	 вашо-
го	 будинку,	 простір	 навколо,	
де	 ви	 живете.	 Вони	 допомо-
жуть	 створити	 особливий	
мікроклімат	 і	 затишок,	
радість	 для	 душі	 оточуючих	
людей,	 прикрасять	 Землю-
матінку.	 Як	 ніколи	 важливо	
саме	зараз	висаджувати	бага-
то	 дерев	 і	 кущів	 ‒	 кожна	 з	 ро-
слин	пов'язана	з	зірками,	несе	
свою	 світлу	 енергетику	 та	
може	 допомогти	 гармоніз-
увати	 навколишній	 простір.	
Багато	хто	розуміє,	як	це	важливо	
саме	тепер.	

Ще відповім на запитання, яке ча-
сто задають читачі: чому не виходить 
укоренити або виростити з насіння де-
ревні рослини. Звичайно, необхідний 
мінімум знань про обрану рослину. А 
ще, може, важко комусь спочатку зро-
зуміти, але порадити можу ось що. По-
перше, спілкуйтеся з рослиною – адже 
вона жива, а також відключіть свої 
негативні установки: «не вмію», «не 
вийде», «а якщо не виросте» – з такими 
думками краще і не висаджуйте нічого. 
По-друге, дуже важлива мета саджан-
ня. Незвично зву-
чить? Тільки пра-
ктика показує, 
що буйним ро-
стом і здоров'ям 
відрізняються ро-
слини, посаджені 
з радістю в душі, 
з натхненням. Ін-
шими словами, 
важливі первин-
на думка та на-
стрій при саджан-
ні – добрі, світлі. 
Висаджуйте для 
краси, для Землі, для людей – ПРОСТО 
висаджуйте, не вимагаючи нагороди, 
тоді все виходить чудово. Напевно, 

саме про таких людей говорять: «у нь-
ого легка рука» – станьте такою люди-
ною. Важливі, звичайно, і плоди, і все 

інше, але коли рослина висад-
жується з первинною думкою 
лише про великий врожай або 
для збагачення, в ній немає 
найголовнішого – Любові, та-
кий і результат буде.

Знаєте, чому ще важливо 
самим виростити свій сад і 
свої деревні рослини? У цьому 
випадку виключається вплив 
енергії грошей, рослина буде 
намагатися допомогти тому, 
хто її виростив, реалізува-

ти програму, 
запущену ва-
шою думкою.

Тепер про-
довжу опис 
в и т р и в а л и х 
рослин уні-
версального 
призначення 
– для живо-
плотів, ство-
рення друго-
г о - т р е т ь о г о 
ярусу під 
д е р е в а -
ми, захи-
сту від 

вітру.
ФОРЗИЦІЯ – витривалий деко-

ративний кущ до 3,5 м, в Україні 
зустрічається 6 видів і садові фор-
ми. Переваги: швидкий ріст, дуже 
раннє рясне цвітіння протягом 3-4 
тижнів (лютий-березень), невиба-
гливість до умов вирощування. 
Може рости як на сонці, так і у пів-
тіні. Утворює густу крону – хоро-
ший захист для більш ніжних ро-
слин від палючого сонця та вітру. 
Переносить дуже щільне саджан-
ня, створюючи майже непрохідну 
огорожу. Можна формувати підстри-

ганням. Легко 
розмножується 
літніми живця-
ми. Ранній ме-
донос.

В Е Й Г Е Л А 
– кущ до 2,5 м, 
який красиво 
цвіте, в Україні 
зустрічається 5 
видів весняно-
го та літнього 
строків цвітіння 
та безліч садо-
вих форм, серед 

них зі строкатим забарвленням листя. 
Краще цвіте на добре освітлених міс-
цях і багатих ґрунтах. Невимоглива у 

догляді, швидко росте і довго цвіте, ба-
гато видів цвіте вдруге восени. Гарний 
варіант для легкої півтіні, живоплоту, 
одиночних посадок. Переносить фор-
мувальне підстригання. Медонос. Лег-
ко розмножується літніми живцями.

ЖИМОЛОСТЬ – різноманітні за 
формою та висотою квітучі декоратив-
ні кущі та ліани від 0,5 м до 5 м. Пло-
ди видів з темно-синіми та чорними 
ягодами їстівні, у жимолості звичай-
ної і видів з червоними і помаранчеви-
ми плодами – отруйні, багато які ма-
ють лікарські властивості. В Україні 
зустрічається близько 80 видів і садо-
вих форм, тому про них докладніше 
потрібно розповісти в окремій статті. 
Переважно це невибагливі, зимостійкі 
рослини, підходять для садівників-по-
чатківців. Цвітуть, залежно від виду, 
з ранньої весни до кінця літа ніжни-
ми ароматними квітами, медоноси. 
Придатні для саджання на відкритих 
місцях і в півтіні, в живоплоті, багато 
видів підходить для захисту від вітру 
інших ніжних рослин, виткі види – для 
створення вертикальних огорож і при-
крашання опор. Жимолость їстівна – 
одна з найбільш ранніх ягідних куль-

тур (плодоносить наприкінці травня – у 
червні), але вимагає помірно вологих і 
пухких ґрунтів, виведений ряд сортів 
цього виду. Розмножується живцями 
та насінням.

ДЕЙЦІЯ – декоративні кущі до 3 
м, красиво цвітуть. В Україні зустрі-
чається 24 види з білими, рожевими, 
пурпуровими квітами. Підходить для 
відкритих і злегка затінених місць, 
використовується в живоплотах. Пе-
реносить формувальне підстригання, 
невибаглива до умов вирощування. У 
малосніжні зими може обмерзати, але 
швидко відновлюється. Легко розмно-
жується живцями. Медонос.

БИРЮЧИНА – витривалі декора-
тивні кущі, листопадні або вічнозе-
лені. В Україні зустрічається 12 видів і 

вейгела

жимолость

спірея світла

спірея Бумальда

Дейція махрова

Саджанці	своїми	руками

живці

садові форми. Може рости на будь-яких 
ґрунтах, відкритих або злегка приті-

нених місцях, витримує дуже щільне 
саджання та сильне підстригання. По-
сухостійка, але не терпить застійного 
зволоження та кислих ґрунтів. Дозво-
ляє створити заслін від вітру та при-

тінення інших рослин. Декоративні 
листя, квіти та чорні ягоди. Медонос. 
Легко розмножується насінням і жив-
цями.

СПІРЕЯ (ТАВОЛГА) – кущі, які 
красиво цвітуть,  від 0,3 м до 3 м, неви-
багливі до умов вирощування. Виро-
щують на відкритих або злегка приті-
нених місцях. В Україні зустрічається 
понад 80 видів і садові форми з листям 
різного кольору. Цвітуть в різні строки 
білими, рожевими, червоними квіта-
ми. Використовуючи різні види спіреї, 
можна створити сад безперервного 
цвітіння з ранньої весни до осені. Ши-
роко використовуються в одиночних 
посадках, живоплотах, як захист від 
вітру, витримують формувальне під-
стригання. Легко розмножуються жив-
цями.

Марія Газнюк
член Клубу ОЗ, м. Київ,

редактор газети «Диво-Земля»
(066) 300-80-24, (067) 134-48-80

Бирючина

спірея японська
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симально захистити від випаровування 
вологи листям. Перед висаджуванням 
живці 12-24 години тримаю в розчині 	
. Якщо його немає під рукою, нижній 
зріз перед висаджуванням можна вмо-
чити в мед, марганцівку, цукор, соду, 
сіль – для стимуляції коренеутворюю-
чих речовин. Під час вкорінення повин-
на бути висока вологість повітря в зоні 
живця і помірна в зоні ґрунту. Багато 
хвойних вкорінюється тільки через рік, 
а знімати укриття з живців краще лише 
наступної весни, коли мине загроза за-
морозків.

У кущів, які рано квітнуть, шовкови-

ці, різних калин і деяких інших видів 
літні живці вкорінюються значно краще 
зимових.

Досить добре розмножуються літніми 
живцями барбариси, будлеї, самшит, бу-
зина, вейгели, жимолості, лох, обліпиха, 
смородина, аґрус, бузок, ірга, мигдаль, 
чорноплідна горобина, вишня, яблуні, 
груша, кизильники, керія японська, 
сливи, піраканта, види та сорти троянд, 
малина, спіреї, тополя, верба, жостер, 
дейції, гортензії, жасмини, тамарикси 
та всі ліани, включаючи виноград й ак-
тинідію. З хвойних добре вкорінюються 
кипариси, кипарисовики, ялівці, мета-
секвойя, гінгко білоба, ялини, тиси та 
деякі інші при використанні молодих 
маточників і стимулюючих укорінення 
речовин. Багато плодових дає відсоток 
укорінення нижче 50%, тому добре мати 
живці з запасом. Важко або майже не 
вкорінюються дерева твердих порід, та-
кож є такі окремі види та навіть сорти, 
тому пробуйте й інші способи розмно-

ження, наприклад насінням, відсадка-
ми, порослю.

Марія Газнюк
член Клубу ОЗ, м. Київ,

редактор газети «Диво-Земля»
(066) 300-80-24, (067) 134-48-80

Фото автора
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Результати моєї лінивої  праці

НАРОДНИЙ ДОСВІД, або СИМВОЛ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА
Щоб менше вчитися на власному до-

свіді, слід бути уважним до народної 
спадщини.

Багато хто 
милується став-
ними, красиви-
ми, різнобарв-
ними, довгокві-
тучими мальва-
ми – одним із 
символів укра-
їнського села. І 
якщо запитати, 
де вони ростуть, 
то кожен відпо-
вість – уздовж 
паркану. А чи 
замислюємося 
ми, чому саме 
там? Не зверну-
ла і я уваги на 
віковий досвід 
народу.

Купивши на-
сіння мальв, я 
хотіла, щоб воно благополучно зійшло, і 
посіяла його на родючій землі, поблизу 
персика. З пачки насіння розвинувся 
один кущик, ми йому раділи. Відомо, що 
мальви цвітуть на другий рік. Й ось на 
початку червня наступного року з'явився 
квітконос, він витягнувся вище 2 м. Ми-

луючись красивими червоними квітами, 
ми звернули увагу, що у персика в роз-

пал літа настала 
«осінь», інтенсив-
но опадало листя 
та зав'язь. Решта ж 
персиків, що росли 
в інших місцях, 
розвивалися і роз-
кошували.

Я стала аналізу-
вати рослинне су-
сідство: виноград, 
йошта, полуниця, 
брюньон росли по-
руч і  в  минулі 
роки, змінила пей-
заж тільки розкіш-
на мальва. Раптом 
у пам'яті почали 
яскраво спалахува-
т и  к а р т и н и  т а 
фільми україн-
ських творців, я 
побачила мазанки, 

фруктові сади, плетені тини, уздовж 
яких красувалися квітучі мальви. Зна-
чить, люди здавна знали про алелопа-
тичні властивості цієї красуні, яку і без 
сильного аромату слід вирощувати дале-
ко від плодових дерев.

Ми оперативно пересадили квітку з 

грудкою землі в живопліт. Листопад на 
персику відразу ж припинився, зав'язь, 
уціліла на дереві, розвинулася в пре-
красні соковиті плоди, щоправда, менші 
за розміром, у порівнянні з попереднім 
урожаєм.

Вклоняюся в пояс нашим предкам, які 
піклуються про нас, нам лише треба 
бути уважними і вдячними.

 ІIрина Андріївна Трухачова
член Клубу ОЗ, м. Київ

жимолость витка

жимолость витка кущ

спірея вангутта

Мій стаж городника – 26 років. З них 18 
років я вирощувала овочі, ягоди та квіти з 

мінімальним застосуванням мінеральних 
добрив. Знала, що від таких підживлень за-
вдається шкода здоров'ю моєї родини. А 
оскільки гній – це досить витратне та важке 
«задоволення», то його купували вкрай рід-
ко. І як наслідок цього – мізерні врожаї, важ-
ка земля...

Ще з дитинства запам'яталося мені одне 
спостереження. Ми з батьками жили та рос-
ли у власному будинку. Каналізації раніше 
не було, і всі помиї виносилися на грядку, 
яка знаходилася ближче до будинку. Тато 
чомусь постійно саджав на цій гряді капус-
ту. Качани завжди були дуже великими та 
чистими. А земля в порівнянні з іншими 
грядками – чорною, м'якою і з хробаками. 
Запам'яталося мені це дуже добре! І тому всі 

ці роки я не викинула жодної лушпайки від 
картоплі, моркви і т.д. у відро для сміття. 

Взимку я все лушпиння сушила і навесні 
закопувала в грядки.

Й ось вісім років тому я познайомила-
ся з жінкою, яка розповіла мені про ЕМ-
технологію. Моїй радості не було меж. 
Ура! Я знайшла, що шукала! І закипіла 
робота. Першого ж сезону застосування 
ЕМ-технології я побачила приголомшли-
вий ефект на моркві. Вона раніше росла 
дуже дріб-
ною, костру-
батою і не со-
ковитою. А 
після застосу-
вання Емочок 
у перший же 

рік виросла ве-
личенькою та 
дуже солодкою!

Я була дуже 
задоволена. Але 
як багато я ще 
не знала! Продовжувала перекопувати зем-
лю, робити глибокі борозни... Інтуїтивно я 
продовжувала шукати методи щодо полег-
шення праці на городі. Випадковостей не 
буває. Тебе обов'язково  рука провидіння 
приведе до того, що ти шукаєш.

Книга Б. Анненкова «Подаруй лопату су-
сідові» – це було свято моєї душі і тіла. Ко-
пати не треба! Глибоких борозен не треба! 

Відтоді мої вузькі грядки не копаються. 
Плоскоріз Фокіна – мій вірний друг. Широкі 

проходи замульчовані органікою. Всі по-
садки у два рядки з обов'язковим мульчу-
ванням. Врожаї не просто радують, а приво-
дять у захват усіх, хто побачить результати 
моєї лінивої праці!

Городик виглядає красиво! ЗЕМЛЯ ожи-
ла! Вона радіє разом зі мною! 

Підростає внук. Йому дуже подобається 
допомагати мені на городі. Я розповідаю 
йому про навколишній світ, про черв'ячків, 
про сонечок... Він вникає, вбирає в себе, як 

губка. А я радію: помічник росте!

Iрина Скалкіна
м. Сокол, Росія

www.vashe–plodorodie.ru

зола проти шкідників і хвороб
Досвідчені садівники та городники ви-

користовують деревну золу як природне до-
бриво, не менш успішно застосовується 
зола проти шкідників і хвороб. Для знищен-
ня шкідників, а також для профілактики та 
лікування хвороб рос-
лини обпудрюють або 
обприскують просія-
ною золою, а також 
розсипають її навколо 
рослин.

Розчин для об-
прискування рос-
лин готують наступ-
ним чином: залива-
ють окропом 300 г про-
с і я н о ї  з о л и  т а 
кип'ятять 20-30 хвилин, відстоюють, проці-
джують, розводять водою до 10 літрів і до-
дають 40-50 г мила. Рослини обробляють 
ввечері в суху погоду.

Зольний розчин добре допомагає бороти-
ся з попелицею та хрестоцвітими блішка-
ми.

Редиску та капусту, крім того, можна до-
датково припудрити золою.

Обпудрювати рослини золою краще ра-

но-вранці, по росі, або попередньо обприска-
ти їхнє листя чистою водою для кращого 
прилипання.

Від золи гинуть личинки колорадського 
жука, дротяники та нематоди.

Суміш золи та тютюнового пилу 
допоможе захистити цибулю від ци-
булевої мухи.

Капусту, редиску, редьку, брукву 
добре обпудрювати сумішшю золи 
та тютюнового пилу (1:1) від капус-
тяної мухи та хрестоцвітої блішки.

Для профілактики кили та чор-
ної ніжки потрібно додати золу пе-
ред саджанням рослин у лунки.

Чорну смородину й аґрус дерев-
на зола захистить від борошнистої 

роси, гусені вогнівки, попелиці, личинок 
пильщиків, слимаків, равликів. Потрібно 
обприскувати їх таким настоєм: 400 г золи 
залити відром гарячої води, настоювати дві 
доби.

Від колорадських жуків, гусені вогнівки 
та бояришниці, брунькової молі, попелиці, 
яблуневої плодожерки необхідно застосову-
вати зольно-мильний розчин, приготований 
за таким рецептом: 1,5 кг золи та 50 г мила 

розчинити в 10 л води.
Лунки для саджання розсади суниці 

можна обпудрити тонким шаром золи, при-
сипавши її вологою землею. Це вбереже ко-
ріння суниці від личинок хруща. Обпилена 
сухою золою суниця не сподобається і сли-
макам.

Для відлякування слимаків та равликів 
суху золу розсипають також навколо рос-
лин.

Якщо посипати золою міжряддя, грядку 
залишать мурашки.

Для живлення, боротьби зі шкідниками 
та профілактики хвороб під кожен кущ тро-
янд рівномірно розсипте по 200-300 г золи та 
неглибоко загорніть її в ґрунт, також від 
грибкових хвороб допомагає зольно-миль-
ний розчин.

Як зберігати золу?
Щоб зола служила вам весь сезон, збері-

гати її потрібно в сухому місці: під навісом, 
в ємностях, відрах, накритих кришкою.

Пошкодити зольному добриву може во-
лога. Упакована в поліетиленові пакети 
зола може зберігатися протягом декількох 
років, не втрачаючи своїх якостей.

venskayadacha.com
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Принципи природного бджільництва
У цій статті я намагатимуся розкрити 

принципи природного бджільництва. На-
гадаю, мета природного бджільництва ‒ 
не одержати якнайбільше меду. Його 
мета ‒ гармонійна 
співпраця людини 
та бджіл за закона-
ми природи й отри-
мання меду найкра-
щої якості.

Перший прин-
цип природного 
бджільництва ‒ 
відмова від засто-
с у в а н н я  б у д ь -
яких неприрод-
них підгодівель. У 
сучасному бджіль-
ництві дуже широ-
ко використовуєть-
ся підгодівля бджіл 
цукром. Це вигідно, 
тому що цукор зараз коштує дешевше за 
мед. Але вже багато пасічників знає про 
шкідливість цукру для бджіл. Чому ж 
тоді годують? Річ у тому, що деякі види 
меду взимку кристалізуються, і бджолам 
дуже важко видобути із сот твердий мед. 
Тому мед замінюють цукровим сиропом. 
Але є й інший вихід.

Другий принцип ‒ відбір надлиш-
ків меду один раз на рік. Цей принцип 
вирішує питання кристалізації меду в 
сотах. За весь сезон медозбору у бджіл 
буде можливість відібрати та приготува-
ти мед, що не кристалізується взимку. 
Крім того, дотримуючись цього принци-
пу, ми отримуємо якісний зрілий мед і 
не наносимо шкоди бджолам при його 
відбиранні.

Коли ж краще брати мед? У нас із дав-
нини збереглося свято ‒ Медовий Спас. 
До цього свята бджоли встигають приго-
тувати мед на зиму та розкласти його ‒ 
що для себе, а що для людей. Деякі пасіч-
ники-природники воліють відбирати мед 
пізньої осені, а деякі ‒ навіть навесні, піс-
ля зимівлі.

Третій принцип ‒ заміна лікування 
бджіл профілактикою захворювань 
природними методами та засобами. 
Слід зрозуміти, що всі хвороби виника-
ють від поганого та неприродного утри-
мання бджіл. Бджоли самі можуть очи-
щуватися та захищатися від своїх при-
родних ворогів, але потрібно створити їм 
відповідні їхній природі умови.

Під клубом бджіл має бути порожній 
простір. Туди падають паразити й помер-
лі бджоли, і здорові не контактують з 
ними. Бджоли мають бути захищені від 
весняних заморозків. У цей час їхній роз-
плід особливо вразливий, а якщо він за-
мерзне ‒ можуть розвинутися хвороби. 
Приблизно раз на три роки потрібно де-
зінфікувати бджолине житло. Це природ-

ний механізм ‒ в природі бджоли живуть 
на одному місці близько трьох років, а 
потім відлітають в інше місце. Ще один 
механізм природного самоочищення 

бджіл ‒ роїння.
Четвертий прин-

цип ‒ розмноження 
бджолиних сімей 
роями. Багато су-
часних пасічники 
веде активну бороть-
бу з роїнням. Воно й 
з р о з у м і л о  ‒  в і д 
бджіл, які почали ро-
їтися, багато меду не 
чекай. Та й бджоли 
можуть полетіти зо-
всім, особливо від 
пасічника, який по-
гано з ними пово-
диться. Але ж роїння 
‒ це природне роз-

множення бджіл. Тим, хто з ним бореть-
ся, доводиться витрачати багато часу та 
сил не тільки на цю боротьбу, а й на 
штучне розмноження бджіл і заміну ма-
ток.

У рій йдуть найбільш здорові й молоді 
бджоли ‒ так бджолина сім'я самоочищу-
ється. Вони відразу ж починають актив-
но відбудовувати гніздо та запасати мед. 
Штучне розмноження відводками не ви-
рішує ці питання. Виходить, чим більше 
старається пасічник ‒ тим бджолам гір-
ше.

Тому п'ятий принцип ‒ мінімальне 
втручання в життя бджолиної сім'ї. 
Бджоли облаштовують своє гніздо так, 

як зручно їм. А пасічник приходить і на-
водить свої порядки. Часто керуючись 
найкращими намірами. Але ж ми так і не 
осягнули до кінця всіх деталей і 
взаємозв'язків у житті бджіл. Для спосте-
реження за бджолами ми поміщаємо їх у 
штучні умови. А в них бджоли поводять-
ся зовсім не так, як у природних. Ось і ви-
ходить, що бджоли та пасічник більше 
переробляють один за одним. І всім ви-
стачає роботи.

Які ж дії бджоляра допомагають 
бджолам, а які шкодять? У будь-якому 
випадку потрібно стежити за тим, щоб 
на зиму у бджіл було достатньо меду гар-
ної якості. Щоб узимку їх ніхто не турбу-
вав, особливо миші. У сучасних умовах 
потрібно забезпечити їх достатньою ме-
доносною базою та захистити від дій не-
свідомих людей або агресивно налашто-
ваних чужих бджіл. І потрібно створити 
їм надійне та зручне житло.

Шостий принцип ‒ утримання 
бджіл у будиночках, максимально 
зручних для них і наближених до їх-
нього природного житла. На цю тему 
я вже писав (див. статтю «Який вулик 
кращий, або «квартирні» бджоли» у трав-
невому номері газети).

Сьомий принцип ‒ зимівля бджоли-
них сімей на вулиці. Бджоли не боять-
ся холоду. Вони здатні самі підтримува-
ти в гнізді потрібну їм температуру. Для 
цього їм необхідний тільки достатній за-
пас меду і знову ж таки зручний будино-
чок.

Восьмий принцип ‒ утримання 
бджіл місцевої породи. Всі живі істоти 

адаптуються до навколишніх умов. І 
бджоли ‒ не виняток. Якими привабливи-
ми б не були плюси тієї чи іншої породи 
бджіл ‒ пам'ятайте, є й мінуси. Крім того, 
на невеликій приват-
ній пасіці зберегти по-
роду бджіл майже не-
реально.  Вони все 
одно будуть змішува-
тися.

Вдумливий читач 
вже, напевно, помітив, 
що всі ці принципи 
тісно взаємопов'язані. 
Не можна відмовитися 
від лікування бджіл, 
але продовжувати го-
дувати їх цукром. Або 
залишити бджіл узим-
ку на вулиці в незручному холодному ву-
лику. Бажано застосовувати їх усі в 

комплексі.
А для тих, кому складно запам'ятати 

та застосувати на практиці відразу всі ці 
принципи, скажу головний принцип, або 

заповідь бджоля-
ра: ставитися до 
б д ж і л  з 
любов'ю.

На своїй пасіці 
я не застосовую 
обкурювання ди-
мом, іноді загля-
даю у вулики на-
віть без сітки. 
Відкриваю вулик, 
вітаюся з бджола-
ми. Якщо вони 
хвилюються ‒ за-
спокоюю їх або 

відкладаю огляд до більш сприятливого 
часу. Якщо бджоли сидять купою та за-

важають взяти рамку або закрити вулик, 
то варто легенько подути на них ‒ вони 
розійдуться.

Перед роботою з бджолами бажано за-
спокоїтися самому, залишити всі нега-
тивні думки та почуття. Намагайтеся 
зрозуміти та відчути бджіл, і ви самі 
прийдете до цих принципів. А ваші 
бджоли обов'язково віддячать вам най-
більш смачним і корисним медом.

Віктор Бур'ян
родове екопоселення Совещанівка

Конотопський р-н, Сумська обл.
e-mail: b_viktor@i.ua; тел. (096) 229-13-
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Мурахи та ми
Як тільки не намагаються городники 

знищувати садових мурах! Поливають 
отрутами та окропом. Палять соляркою 
та викурюють карбідом. І навіть не за-
мислюються: а рости потім тут що-
небудь буде?

Улюблена народна розвага ‒ долати 
труднощі, собі ж створені. Спочатку 
земля обробляється гербіцидами, щоб 
бур'яни не росли. Потім засипається 
товстим шаром мінеральних добрив, 
щоб овочі росли. Потім все переверта-
ється догори дном, щоб ґрунт пухким 
був. Потім доводиться постійно розпу-
шувати, бо зовсім він не пухкий. І най-
дивовижніше ‒ на такій землі процвітає 
пирій, шаленіють хвороби та лютують 
шкідники. Тому що це закономірний 
підсумок такого земле-недоробства.

Засилля садових мурашок на ділянці 
‒ це не сама проблема, а її наслідок. 
Чому мурах багато? Тому що для них є 
сприятливі умови. Відсутні природні 
вороги та антагоністи, зате є що поїсти 
‒ попелиця теж розкошує. Не змінивши 
цього, мурашок не позбутися.

Найбільш просте та радикальне ви-
рішення проблеми садових мурашок ‒ 
мурашки лісові. Щойно з'являються 
руді великі хи-
жаки ‒  дрібні 
чорні «скотарі» 
відразу біжать з 
усіх шести ніг 
разом з попели-
цею. Ліс поруч, 
кілька міцних 
целофанових па-
кетів знайдеться 
‒ ви зрозуміли, 
що робити. Так, 
тут потрібна не-
абияка сміли-

вість, але клин клином дійсно вибива-
ється.

Для любителів насипати чогось 
шкіднику на хвіст ‒ дуже добрі сода, 
зола та особливо тютюновий пил. Тим 
більше, що останній відлякує не тільки 
мурах, а й інших шкідників, та ще є чу-
довим органічним добривом.

Бабуся моєї дружини багато років 
управляється з мурахами, розсипаючи 
пшоно. Чи то воно птахів приваблює, що 
мурах нервує, чи то пшоно нагадує їм 
мертві яйця ‒ науці невідомо. Але метод 
чудово працює.

Звичайно, поливати мурашники 
окропом та розчином прального порош-
ку ‒ це вбивати власну землю. А ось від-
вари часнику та полину, розчин ялице-
вої олії, навіть сеча ‒ зовсім інша спра-
ва.

Але пам'ятайте головне: намагаю-
чись знищити мурах сильнодіючою хі-
мією, ви знищуєте не тільки мурах. Од-
ночасно гинуть численні мікроорганіз-
ми та гриби, що живуть у ґрунті, які 
якраз мурах і контролюють і від яких 
сильно залежить родючість і здоров'я 
вашої землі. Гинуть і корисні комахи (у 
це важко повірити сучасному городни-

кові, але такі є, і дуже бага-
то). Та й вам здоров'я хімія 
не додає.

Екологічний баланс ‒ він 
не десь там, а саме на вашій 
землі. Так, на цей момент 
природну рівновагу вже по-
рушено ‒ мурах он скільки! 
Але буде величезною помил-
кою влаштовувати їм поголо-
вний «геноцид» ‒ повірте, їх 
замінять зграї шкідників, ра-
ніше вам невідомих. А ось 
зменшити кількість садових 

мурашок до рівня, коли їхня присут-
ність на ділянці не нервує ‒ шлях пра-
вильний.

Тоді мурахи будуть вам корисні.
В'ячеслав Грисюк

 м. Славутич
www.prirodnoe.com.ua

 Надвечір’я. Сонечко сідає.
 Літня спека покидає день.
 На сопілці дивний вітер грає
 Чудернацьких та легких пісень.
 В барвах польового різнотрав’я
 Дивний вечір голову схилив,
 І туман, прозорий, як зітхання,
 Легким смутком небо оповив.
 А в обіймах лагідного сонця
 Гомінливе птаство затиха,
 І корівка божа на долоньці,
 Й комашня натруджена прудка.
 А духмяні росяні покоси,
 І стежина поміж трав в’юнка,
 І пшениці золотаві коси,
 І постава соняха струнка,
 Й запашний любисток над межею,
 І живий яскравий маків цвіт,
 Викохані рідною Землею, –
 Назавжди прикрасили цей світ.
 І медова квітка конюшини,
 І яскрава зелень споришу
 У вінку моєї Батьківщини,
 Що назавжди в спогадах лишу!

Олена Стасюк 
член Клубу ОЗ, м. Бердичів

В БАРВАХ ПОЛЬОВОГО 
РІзНОТРАВ’Я....
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Невелика передісторія. Два роки тому 
я жив у місті і вживав нездорову їжу, якою 
харчується більшість городян. Прийшов 
час, і від такого харчування мене серйозно 
скрутило ‒ я став відчувати сильні ниючі 
болі в животі. Відразу скажу, що з медици-
ною я не дружу вже років 13. За весь цей 
час я не проковтнув жодної таблетки, й у 
лікарів не бував (крім ЗУБНИХ), і якось 
терпів і головний біль, і застуди. З цієї 
причини я не знав, що викликає болі в жи-
воті, та шукав, як їх позбутися. Набагато 
пізніше, описуючи характер і місце болю, 
я дізнався від своїх друзів, що це була ви-
разка.

Промучився я три місяці, поки до рук 
не потрапила конференція В. Мегре, в якій 
він розповідав про те, що буде писати у 8-й 
книзі. Там була інформація про харчуван-
ня. Я скористався отриманою інформаці-
єю ‒ накупив різної зелені, овочів, горіхів і 
став харчуватися тільки цим. На мій по-
див, відразу стало легше... Але ненадовго, 
тому що я знову взявся за стару їжу. 

Життя так склалося, що я з сім'єю пере-
їхав жити в село. І якось став подумувати 
про те, чим буду чистити зуби: якщо всіля-
кою хімією в тюбиках, то її ж після чищен-
ня зубів потрібно буде в землю зливати, а 
в цій землі я овочі вирощуватиму ‒ зна-
чить, ту саму хімію, що вилив, знову і з'їм. 
Особливо не замислюючись над альтерна-
тивними методами чищення зубів, я вирі-
шив спробувати не чистити зуби, при цьо-
му вимушено змінив своє харчування (че-
рез болі) і став сироїдом. Страшнувато 
спочатку було, часто в голову лізли думки 
на зразок «а якщо зуби пропадати ста-
нуть?», але я довірився природі...

Коротко опишу, що я маю на увазі під 
сироїдінням. Для мене це саме те, що озна-
чає це слово буквально: я перестав вжива-
ти всю їжу, оброблену термічно (під впли-

вом високих температур) ‒ поставив жир-
ний хрест на всьому смаженому, печено-
му, вареному (у тому числі на чаї, хлібі й 
т.д.), став їсти тільки все сире та сушене 
(під променями сонця). Також я виключив 
з харчування сіль і цукор (замінив медом, 
рослинними солодощами та солоностями, 
яких навколо в достатку). Рибу, м'ясо, пти-
цю я також не їм. За бажанням п'ю сирі 
яйця, їм масло, молоко, сметану, які не є 
термічно обробленими.

В результаті:
1. Через 1,5 тижні від початку такого 

харчування я забув про нестерпні болі в 
животі. За два роки такого харчування, 
яке з експерименту переросло в спосіб 
життя, біль жодного разу не нагадав про 
себе.

2. Я назавжди попрощався з простудни-
ми захворюваннями, хоча раніше (у місті) 
я регулярно хворів ними: варто було на ніч 
відчинити кватирку, і вранці прокидаєш-

ся хворий. І це притому, що зараз я п'ю хо-
лодну воду з колодязя та джерела, а взим-
ку іноді їм сніг. Хочу зауважити: після 
того, як харчувався кілька місяців сирою 
їжею без солі та цукру, я кілька разів для 
експерименту куштував злегка підсолену 
їжу, наприклад підсолений салат, і кожно-
го разу це приносило мені неприємні від-
чуття. Найчастіше це виражалося так: че-
рез 1-2 дні після вживання солоного 
з'являвся біль у горлі, нежить, сльозилися 
очі, іноді паморочилася голова. Але варто 
було організму очиститися від солей, як 
відразу всі симптоми та неприємні відчут-
тя зникали. Подумайте самі, чи потрібна 
сіль у чистому вигляді людині: адже якби 
це було так, то сіль була б доступна в будь-
якому місці на поверхні землі, як, напри-
клад, яблука на дереві. Але її немає ніде в 
такій концентрації, крім солоних мертвих 
озер (які можна перерахувати по пальцях) 
і в складі деяких каменів, сильно розосе-
реджених по поверхні планети. Основний 
метод видобутку солі ‒ рити надра землі, а 
це дуже недобре, сподіваюся, зрозуміло 
чому. Спробуйте видобути сіль з ділянки 
свого помістя ‒ це неможливо, але ж поміс-
тя має бути самодостатнім і давати люди-
ні все необхідне. Значить, сіль у чистому 
концентрованому вигляді не призначена 
для людини, вона потрібна там, де їй на-
лежить бути, ‒ в надрах землі.

3. А тепер головне. Після 1-2 місяців си-
роїдіння та відмови від чищення зубів я 
захвилювався: зуби пожовтіли, на них 
утворився сильний наліт. Стало якось ляч-
но, але все ж я вирішив продовжити не 
чистити зуби, тому що на підставі описа-
них вище пунктів зрозумів, що треба тро-
хи почекати, адже за день нічого не змі-
ниться. Була якась внутрішня впевне-
ність, що при нормальному харчуванні 
тіло повинно саме зуміти прийти в норму. 

Здрастуйте, друзі!
Городи нарешті посаджені, сади доглянуті, 

можна й спини 
розігнути, очі 
підняти та 
розглядітися. Що 
відбувається 
навколо? Чи все 
так добре, як 
хотілося б? А що 
зміниться на 
краще в майбут-
ньому?

А яким ми 
хотіли б бачити 
його ‒ майбутнє? 
Гадається нам, 
образ бажаного 
майбутнього у 
більшості, хто 
читає ці рядки, виявиться схожим: багатьом 
хотілося б жити на своїй землі у своєму будинку, 
бажано ‒ з великою ділянкою; здоров'я щоб було 
міцне та сім'я дружна; щоб була можливість 
справою улюбленою займатися і жити при цьому 
в достатку; а навколо ‒ щоб у сусідстві жили 
добрі, надійні друзі і діти могли безпечно гуляти 
де завгодно і з ким завгодно спілкуватися; зелені й 
тиші щоб навколо було більше і повітря щоб було 
чистим, а воду з річки знову можна було пити без 
побоювання; і щоб держава служила народу, а не 
навпаки... І так далі, і таке інше в тому ж дусі.

Мрії, мрії... Думаєте ‒ нереально? А ми от 
чомусь упевнені, що все саме так і буде. Принай-
мні, в тому майбутньому, яке ми намагаємося 
створювати щодня своїми думками, словами та 
справами. І точно знаємо ‒ не одні ми такі...

А якщо всім нам, діяльним мрійникам, 
об'єднати свої зусилля? Розгорнути народний рух 
до такого майбутнього, в якому нам хотілося б 
жити? Впевнені, шанси на швидке втілення в 
такому випадку у нашого майбутнього зростуть 

багаторазово!
Ось і подумалося ‒ а добре б нам почати 

зустрічатися в 
реальності. Адже 
живе спілкування 
ніякий інтернет не 
замінить! А найкра-
щий формат для 
живої зустрічі велико-
го товариства 
людей, який дозволяє 
в короткий термін 
завести безліч нових 
знайомств, дізнатися 
багато нового й 
цікавого, набратися 
нових вражень та 
отримати заряд 
позитивних емоцій на 
цілий рік уперед, ‒ це 

фестиваль!
Ось і наважилися ми виступити з такою 

ініціативою. Є пропозиція організувати щорічний 
ВЕЛИКИЙ КЛУБНИЙ ФЕСТИВАЛЬ, в якому візьмуть 
участь організатори та активні члени Клубу, 
учасники руху Творців Родових помість і 
широкі маси населення, орієнтовані на 
здоров'я і спосіб життя в гармонії з приро-
дою та людьми.

Робоча назва фестивалю ‒ «ЗемлеТво-
рення». Вона означає, що майбутнє Землі 
‒ в наших руках, і яким ми його створимо ‒ 
таким воно і буде. І починати створювати 
спільне майбутнє кожному треба буде з 
самого себе ‒ адже іншого шляху, як відомо, 
немає.

Тому й організовувати такий фести-
валь нам належить самостійно...

Передбачуване місце проведення фести-
валю ‒ ліси та луки в долині річки Рось на 
території ландшафтного парку «Нижнє 
Приросся», поблизу села Михайлівки Канів-

ського району Черкаської області.
Передбачуваний час ‒ День Незалежності та 

супутні йому вихідні дні.
Запрошуємо всіх, хто відчуває в собі сили та 

бажання взяти участь в організації такого фес-
тивалю, приєднатися до роботи ініціативної 
групи на сайті: http://zemletvorenie.com. Перший 
повноцінний фестиваль хочеться провести вже 
2015 року.

22-25 серпня 2014 року в «Нижньому Прироссі» 
відбудеться виїзне засідання ініціативної групи, 
так би мовити, на місці передбачуваних подій. У 
ході засідання планується сформувати команду 
організаторів фестивалю, детально проробити 
концепцію фестивалю, спланувати роботи з 
підготовки місцевості, проведення рекламної 
кампанії, організації учасників і складання фести-
вальної програми тощо. Взяти участь можуть 
усі охочі.

З нетерпінням чекаємо зустрічі з вами, друзі!

Володимир та Олена Сесіни
Клуб Органічного Землеробства 

«ЗемлеТворецЬ», м.Канів

Фестиваль «землеТворення»

І я виявився правий, точніше не я, а приро-
да ‒ сира їжа зробила свою справу, правда, 
нешвидко, а ще через 2 місяці з моменту 
погіршення стану зубів. У підсумку, зуби 
стали білими, наліт взагалі перестав утво-
рюватися: дотепер, проводячи язиком по 
зубах, відчуваєш, що вони такі чисті та 
гладкі, ніби я перед цим почистив їх зуб-
ною щіткою. А справа вся виявилася в 
тому, що у цей не зовсім короткий період 
тривало очищення організму від шлаків, 
відновлення флори мого рота: в роті у ве-
ликій кількості з'явилися корисні бакте-
рії, які раніше я ретельно вичищав разом 
із хвороботворними! Вся сира їжа чистить 
зуби, а варена забиває їх, тому що сира їжа 
в основному тверда, а варена ‒ переважно 
м'яка.

Якщо ви думаєте, що можна їсти що за-
вгодно, а потім почистити зуби і все буде 
добре, то ви помиляєтеся: зуби гниють не 
з поверхні, а ЗСЕРЕДИНИ! Раніше була 

приказка: ЗДОРОВІ ЗУБИ ‒ ЗДОРОВИЙ 
ОРГАНІЗМ. А тепер поміняйте місцями 
словосполучення, і ви отримаєте: ЗДОРО-
ВИЙ ОРГАНІЗМ ‒ ЗДОРОВІ ЗУБИ. Змініть 
своє харчування, і ви забудете про чищен-
ня зубів: немає сенсу боротися з наслідка-
ми, потрібно дивитися в корінь, на причи-
ну.

Стоматологи кажуть, що зубна емаль 
не відновлюється, ‒ це неправда! У момент 
переходу на сироїдіння я мав проблеми з 
кількома зубами, наприклад ямочку з чор-
ною плямою, яка за «сприятливих» умов 
починає заглиблюватися та перетворюєть-
ся на велику проблему, яку вирішують 
пломбуванням. Так от, зараз цієї ямочки 
НЕМАЄ, а чорнота ЗНИКЛА! Я був дуже 
здивований, коли помітив це.

Ще одне зауваження. Якщо ви захочете 
перейти на сироїдіння, то не лякайтеся, 
якщо через деякий час від початку такого 
харчування (в моєму випадку через 2 міся-

ці) ви будете прокидатися вранці та відчу-
вати себе як викручена мочалка, тобто у 
вас не буде сил і ви часто хотітимете спа-
ти. Потерпіть, мине ще якихось 2 тижні, і 
ви «вибухнете» новою енергією. Я з ранку 
до вечора ходив по лісах і пагорбах із си-
ном на руках і повертався додому як огіро-
чок. На все свій час, швидко нічого не бу-
ває ‒ дайте організму відновитися!

І наостанок. Обробляючи їжу термічно, 
люди тим самим говорять Богу: «Щось Ти 
недосконале харчування дав нам, його ж 
треба допрацьовувати та доробляти, тобто 
готувати». Подумайте, чи дійсно їжа ви-
магає доробки або вона таки досконала?

Невідомий Олександр
поселення родових помість 

«Весела Слобідка»,
Київська обл.

здорові зуби без зубної щітки, або як я став 
сироїдом
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1 Нд a 5 1 Вт b 5 1 Пт d 7

2 Пн b 6 2 Ср c 6 2 Сб d 8

3 Вт b 7 3 Чт c 7 3 Нд e 9

4 Ср c 8 4 Пт d 8 4 Пн e � 10

5 Чт c 9 5 Сб d � 9 5 Вт f 11

6 Пт c � 10 6 Нд e 10 6 Ср f 12

7 Сб d 11 7 Пн e 11 7 Чт g  13

8 Нд d 12 8 Вт e 12 8 Пт g  14

9 Пн e 13 9 Ср f 13 9 Сб h  15

10 Вт e 14 10 Чт f 14 10 Нд h � 16

11 Ср f 15 11 Пт g  15 11 Пн i  17

12 Чт f 16 12 Сб g � 16 12 Вт i  18

13 Пт g � 17 13 Нд h  17 13 Ср ^  19

14 Сб g  18 14 Пн h  18 14 Чт ^  20

15 Нд h  19 15 Вт i  19 15 Пт _  21

16 Пн h  20 16 Ср i  20 16 Сб _  22

17 Вт i  21 17 Чт ^  21 17 Нд _ � 23

18 Ср i  22 18 Пт ^  22 18 Пн ` 23

19 Чт i � 22 19 Сб _ � 22 19 Вт ` 24

20 Пт ^  23 20 Нд _  23 20 Ср a 25

21 Сб ^  24 21 Пн ` 24 21 Чт a 26

22 Нд _  25 22 Вт ` 25 22 Пт a 27

23 Пн _  26 23 Ср ` 26 23 Сб b 28

24 Вт ` 27 24 Чт a 27 24 Нд b 29

25 Ср `  28 25 Пт a 28 25 Пн c � 30/1

26 Чт `  29 26 Сб b 29 26 Вт c 2

27 Пт a � 30/1 27 Нд b � 1/2 27 Ср c 3

28 Сб a 2 28 Пн b 3 28 Чт d 4

29 Нд b 3 29 Вт c 4 29 Пт d 5

30 Пн b 4 30 Ср c 5 30 Пн e 6

31 Чт d 6 31 Нд e 7

Фаза Місяця Частина рослини ^ Овен d Терези

� Повний Місяць Плід _ Телець e Скорпіон

� Спадний Місяць Корінь ` Близнюки f Стрілець

� Новий Місяць Квітка a Рак g Козоріг

� Зростаючий Місяць Листок b Лев h Водолій

Положение Луны в Зодиаках c Діва i Риби

висхідний Місяць нисхідний Місяць

Місячний ка лендар

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
Академ містечко 
(044)2212075
Славутич (044)383-84-94
Троещина, Бальзака 
(044)222-81-91
Троещина, Собурова
(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) 401-01-23
Бородянка (067) 924-84-59
Боярка (067) 378-07-49
Вінниця (097) 953-32-71
Вишгород (098) 855-93-33 
Джанкой (095) 512-85-07

Дніпродзержинськ
(067) 514-49-12
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
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 (095) 350-76-
33
Ставище (097) 917-83-46
Суми (066) 686-48-74
Тетіїв (067) 392-62-38
Умань (098) 649-98-60
Хмельницький (067) 383-
87-66
Черкаси (067) 369-73-02
Чоповичи (098) 649-98-60
Ясиноватая (050) 837-31-40


