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с ус п і л ь с т в о н о в и н и

«рідна партія України»

Наприкінці минулого століття вийшли 
у світ книги Володимира Мегре. Мільйони 
людей, прочитавши ці книги, сприйняли 
ідеї, викладені в них.

Одна з ідей, наприклад створення родо-
вих помість, уже успішно втілюється. По-
вільно, але впевнено зростають поселення, 
що складаються з родових помість. Наро-
джуються діти, створені усвідомлено. Від-
буваються фестивалі, шлюбні зльоти, бар-
ди співають пісні про щасливий спосіб 
життя.

Інші ідеї чекають часу свого втілення. 
Одна з них назріла – створення «Рідної пар-
тії».

Не найкращий час для цього, на перший 
погляд...

Складна політична ситуація в країні, 
розбіжність поглядів не тільки в суспіль-
стві, але і в сім'ях, численні партії та полі-
тики вбивають віру людей в один одного, в 
чесність, порядність. Любов, правда, со-
вість, честь, доброта – поняття, не сумісні з 
сучасною політикою. І все ж...

Чи не тому люди створюють свої родові 
помістя, що вірять і сподіваються? Саме 
віра та надія, ентузіазм і високі пориви 
душі піднімають нас і спонукають створю-
вати родові помістя – Простір Любові, куди 
можна не тільки запросити свою любов, але 
й, заповнивши нею цей простір, жити в 
щасті, нескінченно удосконалюючи своє 
помістя, своє середовище проживання.

Але життя в родових помістях – це не са-
моціль людини, це умова для її гармоній-
ного розвитку, становлення справжньої лю-
дини, гідного сина Бога. Адже Земля-Ма-
тінка складається з безлічі своїх клітинок 
– родових помість, і вдосконалювати серед-
овище проживання всієї Землі-Матінки, да-
рованої нам Богом, – головне завдання лю-
дини.

Сама лише реє-
страція «Рідної пар-
тії» нічого не дасть, 
необхідно, щоб ко-
жен усвідомлено в 
душі заснував свою 
партію, сам став на 
чолі цієї партії і по-
чав і подумки, і ді-
єво, цілеспрямова-
но працювати над 
удосконаленням се-
редовища прожи-
вання. Саме усві-
домленість, відпо-
відальність за своє 
життя, життя своїх 
дітей,  особисті 
вчинки визначають 
становище людини 
в суспільстві: або 
ти середньостатис-
тичний споживач, 
або Творець – син 
Бога.

Існуючий техно-
кратичний світ цілеспрямовано знищує 
планету. Економіка, політика, бізнес, гро-
ші – інструменти, за допомогою яких зни-
щення прискорюється багаторазово. Зара-
ди сьогоднішнього прибутку вже не важли-
во, чи буде життя завтра. В уряду відсутній 
план розвитку держави на 5, 10, 50, 100 ро-
ків, наші правителі не мають достатнього 
рівня ідеології, усвідомленості сформува-
ти такі плани.

Суспільству необхідна така ідеологія, 
поняття, які пояснили б, куди йти, як роз-
виватися, в яке майбутнє прямувати. Адже 

головне – зуміти побачити мету, зрозуміти, 
повірити й потім до неї всією душею праг-
нути.

Тому одне з основних завдань «Рідної 
партії» – зібрати воєдино образи світлої, ра-
дісної, гармонійної планети, на якій жи-
вуть щасливо мільйони людей в достатку, 
здоров'ї, об'єднати їх в один міцний світлий 
образ. Визначити цілі, до яких повинні 
прагнути правителі, для досягнення цього 

щасливого Образу. Розробити покрокову 
програму руху до цього Образу на 5, 10, 100 
років, а потім обрати собі достойних прави-
телів, які виконуватимуть цю програму.

Ніхто не зробить тебе по-справжньому 
щасливим. Щасливою може стати лише 
сама людина, тільки самостійно можна до-
сягти цього стану. Але також важливо, ро-
зуміючи це, усвідомлювати, що шлях до 
щастя – це спільне творіння. А його процес 
та результати – радість і користь для всіх і 
кожного.

Тож запрошуємо вас приєднатися до 
створення «Рідної партії України». У вже 
створеному Рідному уряді напрацьовують-
ся програми, законопроекти, генеруються 
нові, до цього не знані ідеї. Ролі міністрів 
завжди вільні.

Головні дві мети партія має, перша з них 
– повернути людям спосіб життя, здатний 
зберегти любов у сім'ях навічно, а це повага 
до старших, увага до молодших, любов до 
дружини та до чоловіка, до дітей. Як може 
суспільство вважатися цивілізованим, 
коли без любові ростуть діти в дитбудин-

ках? Як їм рости, як жити, до чого 
прагнути? Любов – мірило суспіль-
ству.

Друга мета – удосконалювати се-
редовище проживання людини. Від-
ходи, сміття, дим машин, вода нечис-
та гублять її, але цивілізованими ми 
зовемося, життя одноразовим своє ми 
зробили слідом за одноразовим посу-
дом, одягом і здоров'ям. Вода – мірило 
екологічної чистоти планети. Що 
п'єте? Воду з річки найчистішої, як 
наші діди пили, або з одноразових 
пляшок, якими тут же засмічуєте пла-

нету?
З цих цілей двох постають інші, але не-

має важливіших за ці дві.
«Рідна партія України» – не стандартна 

партія, яку ми звикли бачити навколо себе, 
будується вона на інших принципах. Ко-
жен член партії є  Головою партії, усвідом-
леним творцем та наділяється всіма повно-
важеннями творити задумане. Кожен член-
Голова партії має право зайняти будь-яку 

роль в структурі партії – служити іншим 
усіма своїми силами та часом. Найбільш 
гідних з їхнього числа обирають у депута-
ти Верховної Ради, а щоб кожен роль свою 
грав як годиться та гідним стати прагнув 
– створений об-
раз-
характеристи-
ка цього депу-
тата.  А щоб 
більше людей 
прагнуло стати 
гідними,  ми 
правило приду-
мали, що тіль-
ки один раз 
можливо депу-
татом стати – 
дай і  іншим 
можливість 
зробити спіль-
ний внесок у 
майбутнє наше.

А ще прави-
ло видумалося 
нам, що депутати повинні ходити лише у 
вишиванках-оберегах, вишитих їхніми 
дружинами з любов'ю. Адже якщо ти не у 
вишиванці, якщо дружини немає у тебе, 
немає любові твоєї, не зможеш ти її гідно 
захистити, не знаєш, що захищати ти пови-
нен. І правило інше – посмішка у нього за-
вжди, лише з радістю на обличчі здатна 
людина робити добро для всіх.

Ми віримо, що зусиллями всіх – світ змі-
ниться і стане кращим, що новини лише 
радісні будуть приходити в оселю нашу, 
що діти будуть з тваринами грати вільно, 
а гра у «війнушки» для дітей зникне назо-

всім. Правителі трудитися 
будуть для блага всіх. Зем-
ля, планета вся, відчує те-
пло від рук людських, які 
насіння в неї покладуть, 
не «сміття, кинуте недба-
лою рукою», лише насіння 
любові та світла.

Наші віра та надія, під-
силені любов'ю нашою, 
світлим образом та ціллю, 
здатні перемогти будь-яке 
безвір'я та апатію. Нам є 
до чого прагнути – створи-
ти рай на Землі та в ньому 
знову народитися.

Хто хоче разом з нами 
творити прекрасне спіль-
но та навіки, всіх запрошу-
ємо в партію «Рідну», під-

силити Образ загальний ідеями, зібрати в 
єдине все те, що є хороше в кожній людині.

«Рідна партія України» 
Контактні телефони: (097) 811-19-48, 

(050) 675-69-06, 
(066) 640-98-79

Група ВКонтакті: https://vk.com/rprpu

 Начало мая.
 Красные гвоздики,
Как слёзы тех далеких 
страшных лет.
И ветеранов праведные 
лики,
Особенно, которых боль-
ше нет.

Когда опять подходят даты эти.
Я почему-то чувствую вину -
Всё меньше вспоминают о Победе,
Всё больше забывают про войну.

Никто из нас за это не в ответе.
И сам с собой веду я разговор:
Так много было войн на белом свете,
Так много лет уже прошло с тех пор.

И, как обычно, вспоминаю папу,
Вернувшегося без обеих ног...
Как поднимался он легко по трапу,
Как танцевать он на протезах мог...

Идут по телевизору парады,
Горят в архивных фильмах города.
Тем, кто остался, раздают награды.
И кажется, что было так всегда.

Война ещё исчезнуть не готова.
Те годы - миллионы личных драм.
А потому, давайте вспомним снова
Всех тех, кто подарил Победу нам.

Когда гулять, на майские, поедем,
Весёлые, довольные вполне,
Давайте скажем  о Победе
И вспомним, хоть немного, о войне.

 Петро Давидов

День ПереМОГИ!

1 червня 2014 року в Міжнародний день 
захисту дітей відбудеться одноденний фес-
тиваль «Світ маленьких Творців» з хорово-

дами, дитячими ярмарками, презентацією 
своєї творчості і концертом підготовленого 
дітьми. В рамках фестивалю пройде кон-
курс дитячої творчості (малюнка) на кра-
щу ідею символіки «Рідної партії України».  
Призовий фонд дитячого конкурсу напо-
внений такими призами: гончарний посуд 
від Майстерні «ВД», дитячі плоскорізи і на-
бори насіння від Клубу ОЗ, натуральні со-
лодощі від А-Кафе.

Фестиваль буде проходити за адресою: 
вул. Жилянська, 107, 2 поверх, Академія Ро-
дових Помість.

Детальніше про фестиваль на сайті: 
www.pomestja.info, або за тел.: 
(050) 257-00-43, (096) 182-15-18

Фестиваль 
«Світ маленьких Творців» 

1 червня 2014р. 

12 квітня 2014 р. почалася кампанія по 
збору підписів на підтримку створення 
«Рідної партії України» — це 550 голосів зі-
браних в 2\3 районах кожної області. Всьо-
го необхідно зібрати 10 000 підписів. Орга-
нізовуючи збір підписів, «Рідна партія 

України» формує районні осередки, які ав-
томатично стають діючою структурною 
одиницею партії. Для участі в роботі по збо-
ру підписів звертайтеся по телефонах вка-
заним вище.

збір підписів на підтримку створення 
«рідної партії України»
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виростимо теплолюбні літники в травні
Ви не виростили 

розсаду теплолюб-
них однорічних 
квітів?

Запізнилися з 
термінами сівби чи 
все робили вчасно, 
але розсада загину-
ла?

А вам так хо-
четься мати чорно-
бривці, жоржини 
Веселі хлопці та 
цинії на ділянці...

Є кілька спосо-
бів виправити становище.

Теплолюбні літники сіяти просто у 
відкритий  ґрунт

Наприклад, чорнобривці, цинії, айстри, 
жоржини Веселі хлопці можна вирощува-
ти безпосередньою сівбою у відкритий 
ґрунт. Роблять це на початку травня, коли 
земля буде готова (прогріта, волога, але не 
липне до рук).

По порядку:
‒ Підготовлену землю трохи полийте те-

плою водою (можна з марганцівкою або 
Фітоспорином).

‒ Розкладіть насіння квітів. У чорно-
бривців, цинії та жоржини воно велике, і 
зробити це зовсім не важко. Айстри сійте 
врозкид або рядками.

‒ Зверху посіви присипте невеликим 

шаром трохи вологої землі.
‒ Накрийте спанбондом.
‒ Залежно від погоди поливайте 

посіви прямо через спанбонд.
Увага! Спанбонд над посівами 

необхідно добре закріпити. Можна 
кінці матерії обкласти камінням, 
можна прикопати в ґрунт.

У фазі 2-3 справжніх листочків 
загущені сходи айстр потрібно про-
рідити. Не висми-
куйте зайві ‒ дбай-
ливо викопайте та 
перенесіть в інше 
місце ділянки.

Спробуйте в такий чи 
інший спосіб.

Посійте літники на 
розсадну грядку

Якщо ви сумніваєтеся, 
що насіння зійде, або просто не хочете за-
ймати великі ділянки квітника під по-
кривний матеріал ‒ є інший спосіб отрима-
ти розсаду теплолюбних літників.

Можна на городі, виділивши одну гряд-
ку під квіти, посіяти рядками насіння од-
норічних рослин.

Діємо за тією самою схемою: полили 
землю тепленькою водичкою, посіяли, в 
цьому випадку густіше, засипали та на-
крили. Поливаємо за необхідності. А коли 
сходи стануть давати по 2-ій парі справ-
жніх листків, їх уже можна сміливо виса-

джувати в квітники.
У дні травневих свят саме час сіяти хо-

лодостійкі літники.
Нагадаю їхні назви: годеція, матіола, 

ешольція, космея, лаватера тримісячна, 
календула, конвольвулюс, кларкія, ніге-
ла, резеда, мак, льон, іберіс, волошка, 
флокс Друммонда та інші.

Правила сівби
Якщо ви квітникар-початківець і у вас 

ще немає конкретного уявлення 
про те, як виглядають сходи квітів, 
насіння краще розкладати рядка-
ми.

Коли рядок дружних сходів по-
значиться, легко відокремити 
культуру від бур'янів. І полоти 
клумбу набагато простіше, і шан-
сів вирвати квіточки, залишивши 

лободу (в мене 
таке було), набага-
то менше.

Але щоб рядко-
ві посіви не вигля-
дали нудно, на-
прямок рядків різ-
них культур по-
трібно змінювати.

До речі, зручно 
позначати межі 
посівів, присипа-

ючи з пластикової пляшки крейдою або 
піском.

Дельфініум ‒ окраса саду
Дельфініум – одна з багатьох моїх улю-

блених рослин. Він досить примхливий до 
умов, і його складніше виростити з насін-
ня, але це не проблема.

Сорти дельфініуму відрізняються за ко-
льором, махровістю, довжиною та щіль-
ністю китиць.

Дельфініуми бувають однорічні та ба-
гаторічні. І ті й інші високорослі 
й вимагають підв'язування. 
Вони легко полягають від вітру, 
тому саджайте в місці, захище-
ному від нього. Люблять сонце і 
не люблять застою води, особли-
во весняного, при таненні снігу. 
З ґрунтів віддають перевагу су-
глинистим та супіщаним. Силь-
но кислі ґрунти бажано провап-
нувати.

Дельфініуми саджають у ве-
ресні або травні. У травні добре 
посадити в тепличку на розсаду, 
в пісок або торфо-піщану суміш. 
Насіння краще не загортати в 
землю. Але врахуйте, що до весни схо-
жість дещо падає, тому, якщо ви хочете 
посіяти насіння зі своїх квітів, зробіть це 
у вересні. Сходить воно швидше та друж-

ніше, ніж посаджене навесні. Сійте на по-
верхню ґрунту, трохи присипаючи піском 
або землею, щоб насіння не пересихало. 
НЕ ЗАГЛИБЛЮЙТЕ! Я віддаю перевагу 
вирощуванню дельфініума розсадою. 

Накривати молоді рослини не потрібно. 
Морозів вони не бояться, а от при частому 
чергуванні морозів і відлиги, при невели-

кому сніговому по-
криві можуть вимо-
кати.

Пересаджуван-
ня дорослі дельфі-
ніуми переносять 
погано, тому нама-
гайтеся молоді кві-
ти відразу саджати 
на постійне місце. 
Після цвітіння суц-
віття краще обріза-
ти, і рослина зацві-
те удруге. Восени 
не обрізайте дель-
фініум під корінь. 

Залиште пеньок 30 см. Це убереже корінь 
від вимокання та гнилі.

Дельфініуми дуже схильні до захворю-
вань, особливо борошнистої роси та іржі 

після цвітіння (від редакції: щоб запобігти 
розвитку хвороб, обробляйте рослини до і 
після цвітіння 
розчином 
Мікосана-В по 
листю).

Крім насін-
нєвого розмно-
ження, ці квіти 
можна розмно-
жувати живцю-
ванням. Для 
цього беруть 
молодий паро-
сток, не порож-
ній усередині, і 
відокремлюють від основного куща з 
«п’яточкою». У торфо-піщаній суміші в 
розсадничку за кілька тижнів у відростка 
сформується нове коріння. Але я живцю-
вати дельфініуми не люблю. Те, що вихо-
дить, у мене набагато більше схильне до 
хвороб, ніж виведене з насіння.

Бажаю вам успіху та пишного цвітіння 
вашому саду!

Ольга Думкіна
www.green-hands.livejournal.com

Мульчуй – і буде тобі щастя!
Живемо ми в чудовому місці, про яке 

кажуть: широта кримська, довгота колим-
ська. Це означає, що літо у нас, як у Криму 
– сонячне, спекотливе, тільки майже без 
дощу, а зима, як на Колимі – морозна, 
люта, деколи майже без снігу. І методи 
природного землеробства для нас – це ре-
альний і, схоже, єдиний шанс на гідний 
урожай!

Особливо ми любимо мульчувати. 
Адже ви знаєте, що це означає? Прикрива-
ти землю будь-якими органічними залиш-
ками: сіном, соломою, бур'янами, газо-
нною травою. Однак ця любов прийшла не 
відразу. Раніше ми, як усі звичайні дачни-
ки, прагнули до ідеального порядку. Са-
мовіддано боролися з бур'янами, тримали 
грядки в чорному тілі (пололи, розпушу-
вали, щоб земля була чорна), скребли 
стежки, щоб жодної травинки. Загалом, не 
випускали мотику з рук і щодня бігали зі 
шлангами та лійками.

Це ми тепер розуміємо, що оголяти 
землю при нашій спеці – просто безум-
ство: опівдні земля нагрівається так, 
що босою ногою ступити не можна. А 
тоді ми терпляче чекали, коли бадил-
ля зімкнеться та прикриє землю своєю 
тінню, вечорами поливали, наступно-
го дня розпушували, а по-
тім знову поливали. Про-
сто зачароване коло 
якесь.

Не було б щастя...
Вирватися з цього кола 

нам допомогла справжня 
біда: у липні пересохло 
озеро, звідки поливалися 
наші ділянки. І ми в лип-
неве пекло протягом двох тижнів були аб-
солютно без води. Повітря розжарюється 
до 40°С, дмуть вогненні суховії, і ні краплі 
дощу. Таке випробування для рослин 
смертельне. Щоб якось уберегти вологу в 
ґрунті, ми накосили на озері трави та при-
кидали нею грядки. На багато не розрахо-

вували, хоч якось хотілося допомогти сво-
їм рослинкам!

І коли всі сусіди пла-
кали над своїми висо-
хлими посадками, ми 
щиро дивувалися, що 
прикриті грядки почува-
ли себе пречудово.

А врожай перцю та 
помідорів був вищим, 
ніж у попередні роки. 
Чудеса, та й годі!

І  що дивовижно, 
ґрунт під мульчею зали-
шався прохолодним, во-
логим і пухким! А ми ж 
два тижні не поливали 
та не розпушували! 
Правда: не було б щастя, так нещастя до-
помогло!

Це потім ми знайшли підтвердження 
нашому спостереженню в 
книгах М. І. Курдюмова, і 
діяли ми, виявляється, 
згідно з природною агро-
технікою, але ми ще про 
це не знали. Просто відто-
ді ми обов'язково накрива-
ли свої грядочки травою. 
Це стало вже потребою.

Хочеться прикрити зе-
мельку від палючого сонця. Ця проста 
дія знижує наші труди багаторазово, а 
ефект! Коли температура повітря 37-
39°С у тіні, поверхня ґрунту прогріва-
ється до 56°С. Як тут рости?

На вишкрябаних грядках рослини 
стоять замучені. А запустіть руку під 
мульчу – начебто потрапив до кімнати 

з кондиціонером, температура 29°С, воло-
го і комфортно! І рослини бадьорі, і дачни-
ки задоволені!

Користь мульчі
Думаєте, на цьому закінчується пози-

тивна дія мульчі? Помиляєтеся!
Мульча звільняє нас від багатьох 

робіт: поливати потрібно менше, роз-
пушувати не обов'язково, а полоти не 

доведеться 
взагалі – 
крізь тов-
стий шар 
мульчі 
бур'ян не 
проросте. 
При цьому, 
розклада-
ючись, 
мульча 
живить 
рослини.

І це теж 
н е  в с е ! 
Мульча пра-

цює цілий рік – ми перевірили це на своїх 
грядках. Пам'ятаєте, я говорила, що взим-
ку у нас снігу замало, а морози ой-ой-ой. 
Грядки голі, морози тиснуть, дачники пе-
реживають: замерзли посадки чи не за-
мерзли. А якщо накрити грядки теплою 
ковдрою з мульчі, переживань стане мен-
ше.

Ось доказ: у грудні три тижні стояли 
морози до -25°С без снігу, а під товстим ша-
ром листя, яким ми накрили грядки, тем-
пература -5°С. Посадкам комфортно, нам 
спокійно! Так що геть переживання, якщо 
земля влітку і взимку вкрита мульчею!

Хіба це не привід відчути себе щасли-
вим? Так що мульчируйте і будьте щасливі!

Лілія та Андрій Журавльови
м. Орськ, Росія

www.vashe-plodorodie.ru

На фото, на чорноплідній гороби-
ні, вишнева муха, квіткоїд Оленка 
волохата, і бронзівка (на фото її не 
видно) — ця навала була в 2011 році. 
Першу обробку провела Актофітом. 
Наступного дня — знову сидять і 
таке враження, що не допомагає пре-
парат. Але приходили сусіди (у них 
поруч дача) і розповіли, що на до-
ріжках лежать якісь мухи. Ага, ду-
маю, діє препарат, але потрібно під-
силити дію і додати ще один, такої ж 
дії. Додала Дачник. На третій день 
— ситуація залишилася та ж сама. 
Шкідників така ж кількість на горобині, 
а довкола лежали мухи. Додаю до ко-

лишньої ба-
кової суміші 
біопрепарат 
Бітоксибаци-
лін, тобто ви-
ходить роз-
чин препара-
тів Актофіт, 
Дачник і Бі-
токсибаци-
лін (по ін-
струкціях на 
ці біопрепа-
рати). І ось з 

цієї обробки кількість шкідників почала 
падати. Ці шкідники були не лише на 

чорноплідній горобині, їх було багато і 
на чорній смородині, і на вишні, але біо-
препарати перемогли. Тому, дивлячись 
по ситуації, можна робити бакові суміші 
з біопрепаратів, вони підсилюють один 
одного. Це був особливий випадок, коли 
довелося застосувати посилену атаку.

С уважением,
Галина Просяна 

організатор Клубу ОЗ, 
м. Червоний Лиман, Донецька обл. 
(газета «Природное Земледелие»)

Чи впораються з нашестям шкідників біопрепарати?
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виживання рослин в умовах нестабільного 
клімату

Здрастуйте, дорогі читачі! Хочу роз-
повісти вам про свої знахідки та спосте-
реження, які допомагають мені вирощу-
вати гарні врожаї в умовах зміненого 
клімату. 

Огірки та квасолю саджаю під де-
ревами

Дуже добре поспостерігати за тим, як 
рослини допомагають одна одній. Торік 
я посадила огірки під не-
високими деревами (ви-
шні, яблуньки до 2 м). 
Огірків була неймовір-
на кількість, збирали до 
самих морозів! Їм було 
затишно, вони росли в 
тіні та чудово плелися по 
дереву. Сітка для огірків 
– це чудова ідея, але коли 
вона на сонячному місці, 
де +56°С, – огірки просто 
згорають. Тому подумай-
те: може, є сенс частину 
огірків посадити під дере-
вами...

Ще ми виростили під 
посадженими з осені дере-
вами квасолю. Вона виді-
ляє в ґрунт азот, що осо-
бливо добре позначається 
на молодих деревах. Ква-
солю саджали кущову, 
але вона вийшла чомусь 
висока, кучерява і з усіх 
боків обплела наші дерев-
ця, які навіть зігнулися від ваги квасо-
л е в и х  л і а н .  М и  п е р е ж и в а л и , 
підв'язували квасолю та деревця до кі-
лочків. І уявіть, маленькі яблуні та гру-
ші цього ж року дали урожай. Їм було 
дуже комфортно під листям квасолі, де 

не було палючого сонця на квіткових і 
листяних бруньках, на корі. Дерева дали 
гарний приріст – 15-20 см.

Якщо у вас є особливо цінні молоді 
деревця і літо обіцяє бути жарким, 
можливо є сенс посадити під ними 
квасолю.

Гарбузи на компостних купах
Мені дуже сподобався метод Курдю-

мова з вирощування гарбу-
зів. За ним ми зробили ком-
постну яму діаметром 1 
метр, глибиною 60-70 см, і я 
скидала туди протягом усьо-
го літа кухонне лушпиння 
упереміш із землею та ЕМ-
Бокашами. І коли в мене ви-
йшла гірка приблизно на 30 
см вище рівня землі, я приси-
пала її зверху ґрунтом і зали-
шила зимувати. Навесні, бук-
вально через тиждень після 
Великодня я посади-
ла туди 3 гарбузи. 
Які чудові виросли 
гарбузи! Вони росли 
як на дріжджах. У 
цій купі тепло, там 
все бродить, гріє, 
виділяється азот, в 
таких умовах чудо-
во ростуть рослини. 
Я думаю, якщо так 
добре вродили гар-
бузи, то також добре 

вродять кабачки й огірки.

Мульчування захистить 
грунт від пересихання та ко-
лорадського жука

Мульча шаром 7-10 см чудово 

зберігає вологу в ґрунті. Чому? Ніхто не 
скасовував закон капілярного постачан-
ня ґрунту водою. Вночі вода піднімаєть-
ся, вдень опускається. Там, де ви не сту-
паєте, де жива земля, все пронизане ка-
пілярами. Вночі по капілярах підніма-
ється водичка. Коли вона потрапляє на 
пекуче сонце, то висихає, й утворюється 
на поверхні землі кірка, яку постійно на-
магаються розпушити плоскорізом або 
мотикою. Через це часу вільного немає 
абсолютно, радості від роботи теж не-
має. Зовсім інша справа – один раз добре 
все замульчувати. На мульчу йде все – 
скошена трава, бур'яни, картон і будь-
яка інша органіка. Поступово на грядках 
накопичується достатній шар мульчі, і 
тоді водичка, піднімаючись по капіля-
рах, потрапляє на мульчу та капає вниз. 
Вона нікуди з ґрунту не дівається, і ви 
маєте природне крапельне поливан-
ня.

На моїй ділянці немає колорад-
ського жука. Чому? Самка колорадсько-
го жука зимує в землі на глибині 25 см. 
Вона важка та не літає. Коли вона випо-
взає на кущ картоплі, на її запах летить 
самець, і починається весь «процес». 
Якщо у вас картопля в мульчі – самка 
пролізти крізь неї не може, самець запа-
ху не чує та не летить. Від сусідів іноді 
приходять жуки, але їх не так багато.

Ріверм – підвищує стійкість рос-
лин до посухи

Всі знають, що рослини випаровують 
вологу. Коли минулого року була сильна 
спека, багато хто помітив, що помідори 
навіть скручували листя, щоб менше ви-
паровувати вологу. Чим ми можемо в 
цьому випадку допомогти рослинам, 
крім затінення? Клуб пропонує чудовий, 
на мій погляд, препарат – Ріверм. Цей 
препарат містить в одній пляшечці, 
крім витяжки з біогумусу, близько 6 

млн. азотофіксуючих бактерій! Тобто 
Ріверм, по-перше, насичує ґрунт корис-
ною мікрофлорою, по-друге, 
працює як підживлення та, 
по-третє, найцікавіше, – він 
з а с н о в а н и й  н а  і о н н и х 
зв'язках води, тобто на зді-
бностях води або притягува-
ти, або відштовхувати що-
небудь. Коли ви обробляєте 
рослину Рівермом, у неї під-
вищується стійкість до клі-
мату, і вона менше випаровує 
вологу. Ті соки рослини, які 
протікають по листочках і 
коріннячку, мають заряд «мі-
нус», вода, яка знаходиться в 
навколишньому середовищі 
(у землі та повітрі), має заряд 
«плюс». Завдяки Ріверму 
іони «мінус» в листочках та 
корінцях рослини притягу-
ють з усіх боків іони води із зарядом 
«плюс» (магнітна властивість води), і та-
ким чином рослина сама себе забезпечує 
вологою.

Важливо	правильно	приготувати	
розчин	Ріверму!	В 1 л води наливаємо 1 
ст. ложку Ріверму та даємо постояти 5-7 
хвилин – розчин 
готовий до вико-
ристання. Ріверм 
наливають 
о б о в ' я з к о в о  у 
воду, а не навпаки 
і в жодному разі 
не перемішують!

Рівермом мож-
на обробляти на-
сіння перед сів-
бою, розсаду, рос-
лини, висаджені у 
відкритий ґрунт, 
сад. Рослини, об-
роблені Рівер-
мом, дають набагато більше квітко-
вих бруньок! Після кожного збирання 
перців, помідорів, огірків і баклажанів 
обробляйте рослини Рівермом, тоді про-
цес цвітіння та давания врожаю у вас не 
буде припинятися, рослини отримувати-

муть все необхідне, щоб далі цвісти, роз-
виватися та плодоносити.

Сад потрібно бризкати двічі за весь 
час: перший раз – за 4-5 днів до роз-
пускання квітів і вдруге – по зав'язі, 
як тільки дерево відцвіло.

На Ріверм дуже добре реагує вино-
град, його також потрібно обробляти до 
цвітіння і в період наливання маленьких 

грон.
Обробку Рівермом проводити необ-

хідно в другій половині дня і бажано 
при убуваючому місяці.

Капустяна совка, морквяна 
муха, мурахи та інші шкідники. 
Що робити?

Щоб у капусті не заводилася совка, 
коли починають зав'язуватися качан-
чики, залийте в них по 1 ст. ложці роз-
чину Боверину (100 г на 10 л води). Бо-
верин – це грибковий препарат, який, 
для того щоб вижити, знаходить і 
з'їдає те, чим він харчується.

Від морквяної та цибулевої мухи 
можна при саджанні моркви чи цибу-

лі посипати рядочки червоним гострим 
перцем.

Від мурах я користуюся Екобери-
ном і Здоровим садом. Мурахи живуть 
і харчуються за рахунок попелиці. Там, 

де у них є можливість рознести попели-
цю, вони й живуть. Я бризкаю сад кілька 

разів за сезон цими препара-
тами. Перший раз за 3-4 дні 
до розпускання бруньок в те-
плий сонячний день, вдруге, 
коли листяна брунька вже 
майже відкрилася. У цей пе-
ріод у листочків починаєть-
ся активна фаза фотосинте-
зу, і завдяки Здоровому саду 
та Екоберину в листочках 
будуть переважати не вугле-
водні сполуки, а білкові. 
Листя виходить темним і 
жорстким. Воно для попели-
ці не їстівне. І мурахи заби-
рають попелицю і йдуть.

А ще мурахами лю-
блять поласувати кури, а 
слимаків із радістю поїда-
ють гуси. Випустіть на го-

род кілька каченят, гусенят, курочок або 
цесарок (які до того ж не риються, як 
кури), і вони допоможуть вам відновити 
природний баланс на ділянці.

Статтю підготувала Ольга Купрашвілі
редактор газети

за матеріалами семінару 
Олени Почтарьової

«Виживання рослин в умовах нестабіль-
ного клімату»

Здрастуйте, 
Олено!  Реко-
мендую пору-
шити мох (гра-
бельками, 
плоскорізом 
або іншими ін-
струментами) 
т а  о б р о б и т и 
відразу Емоч-
ками (100 г на 1,5-2 л води). Обробку про-
водити протягом сезону, так часто, як 

можливо. З'явився він через надмірну 
вологість – поливання, дощі. Підвищу-
ється кислотність ґрунту – і розростаєть-
ся мох.

 З повагою,
Олена Почтарьова

керівник школи дачника
організатор-початківець Клубу ОЗ, 

м. Київ

Мох на дачній ділянці
Доброго дня! Прошу Вас підказати, як 

можна позбутися моху на дачній ділянці. 
Мох захопив дуже велику територію – і на 
грядках, і на газоні. Він з'явився спочатку в 
невеликій кількості роки два тому, а зараз 
– майже катастрофа. Наперед дякую за 
відповідь.

Житкова Олена
член Клубу ОЗ, м. Київ
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Як ми висаджуємо розсаду у відкритий ґрунт
Я к  т і л ь к и 

мине загроза 
травневих замо-
розків, можна ви-
саджувати розса-
ду овочів у від-
критий ґрунт. 
Для того щоб роз-
сада гарно при-
жилась, можна 
полити її розчи-
ном Вермістиму, 
Біовіту або Гума-
ту. Щоб попере-
дити розвиток фітофтори, ми використову-
ємо біопрепарат Фітоцид (БТУ), також мож-
на обробити рослини Мікосаном-В або Фі-
тоспорином. 

Перед ви-
садкою лун-
ку 
обов'язково 
поливаємо 
незалежно 
від того, чи 
був дощ. По-
трібно заче-
кати, щоб 
в о д а  у в і -
йшла в землю. Не садіть у болото: за-
тягне корінці, і рослина буде довго 
сидіти на місці! У лунку під перець та 
баклажани виливаємо по 1 л води, під 

помідори — 
по 0,5-1 відру 
води!!! При-
тискаємо ко-
рінчик воло-
гою землею, а 
решту загор-
таємо сухою. І 
ціле літо не 
поливаємо!!! 
Головне, пра-
вильна висад-
ка і перший 
достатній по-

лив. Літо нас чекає спекотне, тому розсаду 
томатів для себе ми робимо вищеньку, копа-
ємо під неї по 30-40 см ямки, виливаємо від-
ро води і ставимо — НЕ ЛОЖИМО! —рос-

линку. Річ у тім, що коріння в такому ви-
падку піде все углиб, до ґрунтових вод на 
самозабезпечення, а якщо садити бочком, 
як ми усі раніш робили, та ще й поливати, 
щоб коріння утворювалось біля верху, то 

ми зробимо рослину за-
лежною від нас та наших 
поливів. Добре висадже-
ні рослини потрібно  за-
мульчувати.

I ванна Білоус 
с. Прислуч, Полонський р-н, 

Хмельницька обл.

Пропонуємо розсаду ово-
чів та квітів

Ми пропонуємо розсаду томатів, пер-
ців, баклажанів, селери черешкової та ко-
реневої, капусти. Всі рослини загартова-
ні, не бояться сонця та холодних ночей. 
Розсада помідорів та баклажанів обро-
блена від жука та фітофторозу. Вам за-
лишається посадити її в себе на грядках, 
і лише через два тижні можете зробити 
повторний обробіток для профілактики 
та запобігання фітофтори будь-яким бі-
опрепаратом, якому ви довіряєте.

Привернути до вашого подвір’я чи бал-
кону захопливі погляди допоможуть наші 
квіти (сульфінія, бакопа, петунія, сальвія, 
агератум, тагетес, вербена, газанія, пе-
ларгонія, бегонія, флокси, бальзаміни, мі-
ні-жоржинки та ін.).

Бажаємо вам наснаги, та здоров’я, і 
праці в задоволення! Гарних врожаїв!

Тел. для замовлення:
(096) 462-07-04 – Білоус Володимир Іванович 
 (067) 328-90-21 – Білоус Надія Филимонівна

e-mail: mail@bilous.in.ua

Який вулик кращий, або «квартирні» бджоли
Зараз існує безліч варіантів конструкцій 

вуликів і систем утримання бджіл у них. 
Напевно, кожен пасічник замислювався 
над тим, яку конструкцію вулика вибрати 
або що б у ній ще вдосконалити. Замислю-
вався і я.

Так яка ж конструкція вулика та систе-
ма бджільництва краща? Відразу виникає 
питання – краща для кого? Для бджіл або 
для пасічника? В ідеалі, ця конструкція та 
система повинні бути максимально зручні 
і для бджіл, і для пасічника. Вигоди бджіл 
– легка зимівля, захист від природних во-
рогів, гарні умови для розвитку та розмно-
ження і щоб пасічник не надто дошкуляв. 
Вигоди пасічника – мінімум трудовитрат, 
максимум товарного меду гарної якості та 
щоб бджоли не дуже жалили.

З рамковими вуликами експерименту-
вав ще мій дід. Він для своєї пасіки вибрав 
лежаки з магазинними надставками. Я 
став думати далі. Магазинна надставка на 
зиму знімається. Це очевидна незручність 
бджолам – зимовому клубу нікуди підніма-
тися. До того ж він компактний, і йому не 
потрібна така ширина вулика.

Мені уявилася конструкція багатокор-
пусного вулика у вигляді піраміди або 
дзвона. Кожен верхній корпус такого ву-
лика трохи менший за нижній. Але як це 

здійснити на практиці, я поки не знав. По-
трібні були експерименти. Якими ж були 
мої здивування та радість, коли в роботах 
нашого славетного українського пасічника 
Вітвицького (ще початку дев'ятнадцятого 
століття ) я знайшов конструкцію дзвоно-
вого вулика.

Між іншим, його вулик – безрамковий. 
За великим ра-
хунком, у всіх 
варіантах рам-
кових вуликів 
не дотримується 
принцип мініму-
му трудовитрат. 
Потрібно виго-
товляти й по-
стійно перестав-
ляти рамки. Для 
бджіл це теж не-
зручність і грубе 
втручання в їхнє 
життя. Я не буду 
тут розписувати 
всі переваги та 
недоліки рамко-
вої і безрамкової 
технологій. Про-
поную зосереди-
тися на головно-

му і зробити невеликий екскурс в історію.
Вважається, що перший рамковий вулик 

винайшов наш земляк, уродженець Коно-
топського повіту Петро Прокопович. Пер-
ший втулковий вулик Прокоповича був до-
сить зручним для бджіл і схожим на борть. 
Відбулося це на початку дев'ятнадцятого 
століття. З цього часу рамкове бджільницт-

во почало розвиватися, але ще в першій по-
ловині двадцятого століття рамкові вули-
ки були в меншості. Тобто технологія, яка 
сьогодні фактично не має альтернативи, 
набула великого поширення менше століт-
тя тому.

Перехід на рамкову тех-
нологію називають револю-
цією у бджільництві. Основ-
ний аргумент прихильників 
цієї технології – раніше, щоб 
витягти мед з колоди, бджіл 
закурювали. Але закурю-
вали бджіл тільки нетер-
плячі та жадібні бджолярі. 
Бджоли живуть у колоді в 
середньому 3-5 років. За цей 
час весь простір колоди за-
повнюється стільниками з 
медом, чарунки сот стають 
занадто вузькими для виве-
дення потомства, і бджоли-
ний рій злітає в порожню ко-
лоду. Якщо у людини стоїть 
10 колод, то щороку це 2-3 
колоди, залишених бджолами та повних 
меду (100-150 кг). Їх залишається тільки роз-
крити, забрати мед – і сім'я на рік медом 
забезпечена, ще й надлишки є. А при такій 
технології, коли майже нічого не потрібно 
робити, утримання навіть 1000 колод – не 
проблема.

Значить, колодне бджільництво було не 
таким вже й поганим? А що було до нього? 
Другою або першою, якщо за хронологією, 
революцією в бджільництві був власне пе-
рехід від бортництва до присадибного ко-
лодного бджільництва. Причиною цього 
називають скорочення кількості лісів. Де 
ж бджолам краще – у борті в живому дереві 
або в колоді на пасіці? Процитуємо того ж 
Вітвицького:

«Борть робиться в живому дереві або 
рукою людини, або готується самою При-
родою. У 
живому де-
реві, за його 
в л а с т и в і с -
тю, бджола 
влітку не 
терпить спе-
ки, а взимку 
холоду та-
кою мірою, 
як у сухому, 
що не може 
противити-
ся змінам 
повітря. А 
тому борть, становлячи вигідне для бджіл 
житло, захищене корою та власними найб-
лижчими гілками древа, в якому рухається 
життєвий сік, набагато для неї зручніша та 
здоровіша, ніж вулик мертвий, відокремле-
ний та у відкритому полі нічим не захище-
ний, на звичайних наших пасіках. Досить 
було б і однієї сеї причини поступового 
виснаження бджіл у вуликах і спонукання 
роїв до втеч із домових пасік; бо бджола – 

невільниця людини, мабуть, передчуває 
свою майбутню долю від її розпоряджень, 
суперечних її Природі, яка діє скрізь сукуп-
но та дружелюбно для однієї високої мети».

Зрозуміло, що для бджоли найкраще 
її природне житло в живому дереві. А для 

людини? Уявіть 
собі таку карти-
ну – людина гу-
ляє лісом, своїми 
угіддями та дихає 
свіжим повітрям. 
Ну й поглядає вод-
ночас на помічені 
дерева. Ага, літа-
ють бджілки – не-
хай літають. А тут 
щось не видно. Від-
крив втулку – так і 

є: злетів рій. Нарі-
зав сот повний ко-
роб і пішов додому.

А про якість 
меду й говорити не 
доводиться. Не дар-
ма так славиться 
башкирський мед, 
де досі частково 
збереглося бортьо-
ве бджільництво. 
Так що, давайте 
садити ліс і повер-
татися до витоків? 
Але поки ліс виро-
сте – сто років мине. 
А зараз як бути? 
Про це – в наступній частині статті.

Отже, що робити людині, у 
якої немає поблизу живих ду-
пластих дерев із бджолами? 
Робити колоди – найбільш на-
ближене до природного гніздо 
бджіл. До такого ж висновку 
прийшли і наші далекі предки. 
Сучасній людині простіше зро-
бити колоду з товстих дощок. 
Один з варіантів конструкції 
такої колоди описаний Анаста-
сією – героїнею книг В. Мегре.

Все начебто зрозуміло, але 
на практиці виходить, що бд-
жоли самі в колоди заселятися 

не хочуть. Вони воліють залітати в пастки 
– невеликі вулики з порожніми рамками. 
Неправильні бджоли? Річ у тім, що бджоли 
сильні колективним розумом. І вони теж 
мають пам'ять. Я сам помічав, як відразу 
після дощу бджоли зліталися до бочки з 
водою. Хоча, здавалося б, летіти далеко не 
потрібно – пий з будь-якого листочка. Ви-
ходить, бджоли просто звикли до життя у 
вулику.

Сама по собі напрошується аналогія. 
Вулик для бджіл – як для сучасної людини 
квартира. Тут мінімум будівельної роботи 
– все вже готово. Але й свободи щось зро-
бити, як самому хочеться, – нема. Хіба що 
дрібниці: щілини закрити та меблі розста-
вити. Але за зручність треба платити. Хо-
дити на роботу та збирати мед. Чим більше, 
тим краще, бо ще не відомо, скільки тобі на 
життя залишать.

Колода – це вже свій заміський буди-
нок. Тут відчуваєш себе більш захищеним. 
Будівництва більше, але є можливість все 
зробити на власний смак.

Ну і борть у живому дереві – це як своє 
родове помістя. Екологічність, єднання з 
природою та повний простір для життя і 
творчості. Але треба самому все робити і 
вміти.

Так що ж роби-
ти з розпещеними 
квартирними бджо-
лами? Необхідний 
плавний перехід. 
Можна спробува-
ти альтернативні 
конструкції вули-
ків – альпійський, 
Вітвицького, Варре, 
Прокоповича.

Заводити коло-
ди варто тоді, коли 
ви вирішили серй-
озно зайнятися 
колодним бджіль-
ництвом і створи-
ти пасіку не менше 
ніж з 50 колод. Або 
якщо ваша ділянка 
оточена ділянками 
однодумців – таких 
самих ентузіастів 

колодного бджільництва.
А розпочати можна зі звичайних вули-

ків. Просто дати бджолам більше свободи. 
Не годувати їх цукром і не застосовувати 
токсичних ліків. Не відкачувати у них мед 
занадто багато і часто. Якомога рідше зала-
зити в гніздо. Не перешкоджати природно-
му процесу роїння.

Начебто дрібниці, але все це – дуже 
важливі деталі на шляху до природного 
бджоловедення. Загальноприйняті дії бд-
жолярів, без яких, як вони вважають, не 
обійтися, найчастіше тільки шкодять бд-
жолам. Тому в наступній статті я постара-
юся більш детально зупинитися на принци-
пах природного бджоловедення.

Віктор Бур'ян
Родове поселення Совещанівка
Конотопський р-н, Сумська обл.

e-mail: b_viktor@i.ua; тел. (096) 229-13-80
Групи ВКонтакті: http://vk.com/

club31312823 – екопоселення Совещанівка.
http://vk.com/club57871767 – До бджіл із 

любов'ю. Поліфлерний мед.
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збирання врожаю навесніСадові	рідкості	на	ділянці	(продовження)
Оскільки	тема	рідкісних	деревних	

рослин	виявилася	актуальною	для	
багатьох,	навіть	власників	малень-
ких	ділянок,	продовжу	опис	таких	
рослин.	Дорогі	землероби,	зверніть	
увагу,	що	Ма-
тінка-Земля	
не	 обмежу-
ється	вашою	
маленькою	
ділянкою!	
Прикраша-
ти	її	росли-
нами	 мож-
на	й	потріб-
но	скрізь,	де	
дозволяють	
можливос-
ті:	за	межа-
ми	вашої	ді-
лянки	
вздовж	 до-
ріг,	на	пустирях,	біля	найближчих	
водойм,	і	особливо	в	місті	‒	навіщо	че-
кати,	що	це	зробить	хтось?	

Сьогодні розповім про найвитривалі-
ші рослини, що дозволяють створити 
ЖИВОПЛІТ на найбідніших землях на 
відкритих місцях. З багатьма з них ви 
знайомі, але вони рідко зустрічаються на 
ділянках землеробів. Таких рослин дуже 
багато ‒ в природі вони часто грають 
роль піонерів, освоюючи нові території 
на відкритих місцях і бідних ґрунтах. 
При саджанні варто дотримуватися не-
змінного правила: висаджувати рослини 
групами, не залишати навколо голу зем-
лю ‒ мульчувати або залишати траву. На 
ділянці такі рослини доречні для ство-
рення затінення більш ніжних рослин, 
захисту від суховіїв, висаджування за 
парканом.

СКУМПІЯ – ‒ 
дуже витрива-
лий кущ або де-
ревце до 10 м. 
Надзвичайно 
красива весь рік 
‒ під час цвітін-
ня, плодоношен-
ня та восени за-
барвленням листя. Невибаглива та жа-
ростійка, можна формувати стрижен-
ням. Існують різновиди з різним за-
барвленням листя та квітів. Добре роз-
множується паростками та насінням, 
яке потрібно стратифікувати в холо-
дильнику 4-6 міс. Цінна рослина в поле-
захисних насадженнях. Непридатні для 
вирощування лише кислі ґрунти та ді-
лянки з близьким заляганням ґрунто-
вих вод. Медонос. Листя використову-
ють у медичній промисловості для отри-
мання чистого таніну, який міститься в 
багатьох комплексних протизапальних, 
ранозагоювальних та бактерицидних за-

собах.
СУМАХ (ОЦТОВЕ ДЕРЕВО) –  деко-

ративний кущ від 4 до 11 м. В Україні зу-
стрічається 11 видів, найбільш відомий 
сумах оцтовий. Це витривалий і невиба-

гливий, посухостійкий і дуже де-
коративний кущ до 4 м. Ця росли-
на може рости на бідному ґрунті 
та пекучому сонці, але не призна-
чена для маленьких ділянок ‒ ко-
ренева поросль може заважати ін-
шим рослинам. Росте швидко, до 
2 м на рік і створює прозору тінь 
для інших рослин, що ростуть  
нижче. Насіння використовують 

як спецію ‒ 
заміну лимо-
на й оцту, ви-
користову-
ють при ма-
ринуванні та 
консервуван-
ні, в десер-
тах і напоях, 
надає стра-
вам рубіно-
вого відтін-

ку. В медицині застосовують як антиок-
сидант, протизапальний засіб, при ліку-
ванні діабету.

БУЗИНА –  кущ до 5 м, в Україні росте 
11 видів, найбільш відомі бузина чорна 
та червона. Бузина чорна заслуговує на 
місце навіть у куточку маленької ділян-
ки. Невибаглива, красива, росте на будь-
яких ґрунтах, як на сонці, так і в півтіні. 
Крім декоративних якостей, є медоно-
сом, має лікарські властивості: квіти як 
потогінний засіб при застуді та жовчо-
гінний засіб при хворобах печінки, пло-
ди ‒ при набряках і захворюваннях ни-

рок, гормональних пору-
шеннях у жінок. Своїм за-
пахом бузина відлякує ми-
шей.

МАСЛИНКА (ЛОХ) – 
невибагливі, посухостійкі 
та світлолюбні кущі від 1,5 
до 10 м. Мають гарне срі-

блясте листя, деякі види ‒ рідкі колючки 
та малопомітні, але дуже ароматні квіт-
ки. В Україні зустрічається 6 видів цієї 
рослини, плоди ‒ їстівні. Особливий ін-

терес у цьому відношенні викликає лох 
багатоквітковий (гумі) ‒ ягоди червоні, 
солодко-кисленькі, освіжаючі. У всіх ло-
хів на корінні утворюються азотофіксу-
ючі бульбочки, тому вони належать до 
рослин, які поліпшують родючість ґрун-
ту, і можуть рости на найбідніших ґрун-
тах. Росте швидко, плодоносить з 5-7 ро-
ків, довговічний ‒ до 50 років.

ГЛІД –  кущі або дерева до 10 м. Мають 
декоративне листя та красиво цвітуть 
навесні, ягоди їстівні та мають лікуваль-
ні властивості. В Україні відомо понад 50 
видів глоду, не рахуючи садових форм. 
Залежно від виду глід придатний для 
щільного живоплоту або одиночного са-
джання. Плоди використовують у свіжо-
му вигляді або сушать для лікувальних 
чаїв, роблять настоянки та переробля-
ють на пюре, компоти, варення. Біль-
шість видів глоду морозостійка та неви-

баглива до ґрунтів, але краще росте на 
важких. Ця рослина світлолюбна, в тіні 
гірше цвіте та плодоносить, відрізняєть-
ся довговічністю. Краще росте в групі з 
іншими рослинами, деякі види потребу-
ють поливання в посуху. Дрібноплідні 
форми можна стригти в огорожі, а круп-
ноплідні обдаровують великими врожа-
ями. Ця рослина –  відмінний медонос. 
Квіти і плоди застосовуються в медици-
ні.

ХЕНОМЕЛЕС (АЙВА ЯПОНСЬКА)  
–‒ плодовий кущ до 4 м заввишки, в Укра-
їні зустрічається 6 природних видів, а та-
кож виведені садові сорти та форми, 
більшість із яких має рідкі колючки. Де-
коративний весь сезон, невибагливий, 
дуже посухостійкий. Завдяки сильному 
кущінню дозволяє створювати майже не-
прохідні невисокі живоплоти. Плоди 
ароматні, їх можна використовувати за-
мість лимона або при приготуванні желе 
та повидла. Розмножується насінням і 
відсадками, зацвітає на 3-4 рік.

Марія Газнюк
член Клубу ОЗ, м. Київ,

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

 Плоди хеномелісу

Цвіт хеномелісу

Сумах

Скумпія

Лох

У порівнянні з сусідським городом ‒ суцільні «смітники», але...
Якщо уважно придивитися, то можна тільки порадіти щедрості мудрої Природи. Отже, що ж у нас є на ділянці навесні?

Кульбаба зірочник. Багато хто вважає його злісним 
бур'яном.

Яглиця: і годує, і лікує.

Часник, який росте у нас скрізь: і в саду, і в го-
роді... і який можна перетворити на дуже смач-
ну приправу (за допомогою сушарки «Ізідрі» і 

звичайного подрібнювача)

А ось тут у нас чудово перезимувала... багато-
ярусна цибуля. Ось така красуня. Оскільки її, як 

і часнику, дуже багато по всій ділянці... то на 
кухонній поличці є місце і для «вершків» цибулі.

Пастернак. Викопуємо напровесні, сушимо і «вер-
шки», і корінці. Корінці попередньо пропускаємо через 
м'ясорубку, сушимо на «Ізідрі», подрібнюємо на поро-

шок. Чудова приправа до всіх страв!

Кропива придатна не тільки для борщів і са-
латів. Дуже вона смачна і в зелених коктейлях. 
Причому в сушеному вигляді теж. Починаємо 

сушити напровесні.

Грицики. Ду-у-уже смачні! 

Пирійчик, тобто пирій. Його можна заготовлю-
вати і «вершками» (листя), і  корінцями (біленькі 

паросточки на корінні, за смаком нагадують 
горох). Листочки просто сушимо та подрібнюємо. 

Коріння краще пропустити через м'ясорубку, а 
потім висушити й подрібнити на порошок.

Жовтець-пшінка весняна
 Дуже гарна. Крім цього ‒ покращує смак бор-

щів і салатів, має цілющі властивості, передба-
чає погоду (закриває квіточки перед дощем).

Фіалка запашна
Має відхаркувальну, потогінну, жарознижу-

вальну, діуретичну, жовчогінну, протизапальну, 
протиракову та знеболюючу дією.

Це далеко не повний перелік усіх щедрот 
Природи. У кадр не потрапили капусти, які 
перезимували, морква, буряк та ріпа. Ще є 
гісоп, меліса, канупер, поросль малини, то-
пінамбур, щавель, люцерна, конюшина... Та 
хіба все перелічити! Так що поряд із тради-
ційними весняними роботами у нас вже по-
вним ходом іде збирання врожаю.

Щоправда, практика показала, що всю 
цю красу треба ховати від зимового сонечка. 
Щоб трави зберігали всі свої корисні власти-
вості. Так що доведеться робити шафку.

В.I.Ляшенко
Клуб ОЗ, м. Нікополь
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Електросушарка своїми руками
Вітаю, дорогі читачі! Нас засипали лис-

тами з проханням описати, як ми зробили 
власні електричні 
сушильні шафи свої-
ми руками. Ця ін-
формація прийшла 
до мене в найпотріб-
ніший час безко-
штовно — це подару-
нок Всесвіту, тому 
хочу подарувати ці 
знання всім, кому 
вони будуть корисні. 

Передмова
Коли ми розпоча-

ли займатися проек-
том органічної фер-
ми, орієнтувалися 
лише на свіжу про-
дукцію. Але з часом 
побачили, що до-
ставляти таку про-
дукцію в невеликих 
об'ємах незручно, до-
рого та не дуже екологічно, адже справжня 
органіка – це те, що росте біля дому. Самі 
ми харчуємося здебільшого сирою живою 
їжею, та хоча сухофрукти не можуть замі-
нити сезонний продукт — це прекрасна аль-
тернатива в зимовий період. Ми зіткнулися 
з тим, що продажні сухофрукти всі обробле-
ні сіркою, а в деяких випадках цукром, що 
для нас було зовсім не прийнятно. От і скла-
лися пазли в одну картину — треба само-
стійно забезпечити себе сухофруктами, і не 
кількома кілограмами, а так, щоб вистача-
ло до початку нового сезону, а надлишки 
реалізовувати. Де ж взяти ті надлишки, 
якщо сушити сушаркою «Ezidri»? Тіньове 
сушіння ж має низку недоліків, тому від та-
кого методу ми одразу відмовилися. По-
трібна була промислова сушарка. 

В Інтернеті є пропозиції великих суша-
рок, але коштують вони дуже дорого і спо-
живають багато електроенергії. А от ін-
струкцій, як зробити електричну сушарку 
своїми руками, в Інтернеті не знайдеш — 
треба було самостійно екс-
периментувати. 

Все дуже просто і зрозу-
міло, особливо якщо є міні-
мальне розуміння електро-
техніки. У мене немає від-
повідної освіти, але моє за-
хоплення радіотехнікою в 
дитинстві стало в нагоді. 

Принцип дії
Найважливіша задача — 

зрозуміти принцип дії су-
шарки. Без цього розуміння 
не зрушити з місця. Я не 
пропоную повторювати за мною і не вва-
жаю, що мій метод найбільш досконалий, 
але, коли збагнете процеси сушіння, 

з'явиться розуміння, які задачі треба вирі-
шити. 

1. Продукти висихають 
завдяки випаровуванню 
води з їхніх волокон. Для 
цього треба два фактори: 
тепло, яке буде змушува-
ти вологу від центру про-
дукту направлятися до пе-
риферії, та обдування, яке 
звільнятиме накопичену 
на стінках продукту воло-
гу та виноситиме її за 
межі простору сушильної 
шафи. Для вирішення цієї 
задачі потрібен електро-
вентилятор та електрона-
грівач, його ще називають 
— ТЕН. Не треба вигаду-
вати колесо, а треба 
взяти велосипед і по-
їхати в найближчий 
магазин побутової 
техніки та купити 
нехитрий прилад, 

що в народі зветься «дутик», тобто те-
плоелектровентилятор, звичайно ж, 
пластиковий та китайського виробни-
цтва. В ньому вже є і ТЕН, і вентиля-
тор, а також іще важлива, по суті, без-
коштовна деталь – корпус для цього 
всього електробезладу. 

2. Не лише на стінках продукту 
збільшиться вологість, а і в самій 
шафі. Це означає, що шафа має венти-
люватися, тобто мати отвори, щоб на-
копичене вологе по-
вітря могло виходи-
ти за межі сушиль-
н о г о  п р о с т о р у 
шафи. Для цього до-
статньо просто зро-
бити отвори в кор-
пусі. Отвори мо-
жуть бути розміще-
ні на даху сушарки 
(як у «Ezidri») або на 
протилежному від 

вентилятора 
боці  (як  у 
«Екскалі-
бур»). Я вико-
ристав останній варіант і отвори зро-
бив дреллю прямо в дверцятах. 

3. Температура всередині шафи 
має бути контрольованою, щоб про-
дукт не зварився і залишався живим. 
Оптимальна температура для сушін-
ня – це 40°С. Щоб вирішити цю зада-
чу, потрібен пристрій, який зветься 
термостат. Варіантів тут купа. На-
приклад, можна купити термостат 
для домашнього інкубатора: він не 

тільки регулює тепло, а й має електронний 
дисплей, що показує температуру. Та все 
набагато простіше, і не треба нічого знову 

ж таки вигадувати: «дутик», чудо китай-
ської інженерії, вже устаткований і термо-
статом, і спеціальним запобіжником від пе-
регрівання на випадок, якщо гвинт не кру-
тить. Так що пристрій цілком безпечний. 
Забіжу наперед і відповім на часті запитан-
ня: 1) не треба боятися — нічого не згорить; 
2) а якщо пластик не екологічний? — еколо-
гічного і не існує, відрізняється лише якіс-
тю. 

4. Продукти мають сушитися на деці, яке 
пропускає повітря, тобто є сіткою. Варіан-
тів передивився безліч, але найбільш деше-
вий та надійний — це дерев'яний каркас та 
москитна сітка. Стосовно екологічності 
москитної сітки: у мене претензій не було, 
та якщо сумніваєтесь — є фірми, які прода-
ють таку ж харчову сітку спеціально для 
цих потреб. Деко з'єднувалося двома рейка-

ми «в хвіст» са-
морізами. Сітку 
прибивав до дека 
звичайним руч-
ним мебельним 
степлером. Звер-
ніть увагу: 1) сіт-
ку на місці при-
бивання скобою 
треба скласти в 
кілька разів, щоб 
не розсотувала-
ся; 2) спочатку 
прибивайте сте-
плером один бік, 
а потім, сильно 
натягуючи, про-
тилежний (так 
треба зробити 
спочатку в ши-

рину дека, а потім в довжину); 3) ні в 
якому разі не використовуйте цвяхи — 
це ненадійно, лише саморізи. 

5. Дека мають зручно в'їжджати та 
надійно висіти в сушарці. Для цього ви-
користовуйте дерев'яні рейки довжи-
ною в ширину бічної стінки сушарки і 
товщиною рейки — квадрат близько 1 
см. Я використовував товщину 5х8 мм. 
До корпусу стінки прикрутити корот-
кими тонкими саморізами. В кінці ре-
йок можна поставити вертикальний об-
межувач з такої ж рейки, якщо кон-

струкція виключно квадратна, щоб деко не 
в'їхало в гвинт обігрівача. 

6. Простір для розгону повітря — це від-
стань від тепловентилятора до початку 
дека. Ця відстань потрібна для того, щоб 
рівномірно обдувати всі дека як по висоті, 
так і по ширині. Ця відстань має бути не 
менше 20 см. 

7. Корпус для сушарки робився 
дерев'яний — це найбільш доступний, деше-
вий та піддатливий матеріал. Я використо-
вував стару радянську шафу, яка колись су-
мувала на балконі. Тирсоплита, з якої зро-
блена шафа, містить клей та формальдегід, 

Сушарка на 40 кг

Дверцята оббиті харчо-
вою плівкою

Перший варіант сушарки 
на 13 кг. Корпус – дерево. 

Деко – дерево. Сітка 
пластмасова

Вмикач працює за таким принципом: 
ОФФ / обдування без нагрівання / обду-

вання з нагріванням

Термостат (внизу), 
електровентилятор 

та ТЕН (зверху)

тому додатково оббив внутрішні стінки на-
туральною фольгою без ламінації для під-
логи. Харчова кухонна фольга для цих ці-
лей теж використовувалася, але це незруч-
но та недовговічно. Ще є фольга-самоклей-
ка, приклеєна на папір, — це найзручніший 
варіант, але я такої тут не знайшов. Наступ-
ні моделі робитимуться вже виключно з на-
турального дерева, адже перші спроби були 
експериментальними. Дерево раджу вико-
ристовувати ідеально висушене, а перед 
монтажем його треба промаслити оліфою 
або льняною олією і добряче висушити. Ці 
заходи для того, щоб сушарка була довго-
вічнішою і менше вбирала вологи. 

8. Трохи творчості. Цей принцип допомо-
же вам від початку до кінця робіт. Уявіть 
спочатку все в голові, а потім почніть тво-
рити, імпровізуючи.  Щось, може, вийде не 
так, як спланували, – не засмучуйтеся, адже 
цей результат може бути кращим за очіку-
вання. 

Власне, це основні принципи дії та про-
ектування сушарки.

Розрахунки та монтаж
Я робив усе інтуїтивно, без чітких роз-

рахунків та 
планувань. По-
перше, уроки ге-
ометрії та ма-
тематики – це 
щось далеке та 
недосяжне, а по-
друге, я не знав, 
що вийде і що 
планувати. 
Тому приділя-
ти увагу розра-
хункам та схе-
м а м  в  ц і й 
статті не буде-
мо, до того ж 
опис займе ба-
гато місця. На-
пишу тільки 
кілька основних 
принципів, яких цілком достатньо: 

1. Не використовуйте цвяхи — це нена-
дійний матеріал для цієї конструкції, а 
лише саморізи різного діаметру та довжи-
ни. Перед тим, як вкрутити саморіз, зро-
біть отвір, менший за діаметром від само-
різу, тоді це гарантуватиме цілісність де-
талі та запобігатиме розтріскуванню. 

2. На фотографії показані дві конструк-
ції сушарки: одна на 13 кг — має квадратну 
форму, друга на 40 кг — має квадратний 
корпус під деко та пірамідальну приставку 
для тепловентиляторів та розгону пові-
тря. Остання конструкція має певні пере-
ваги, адже пірамідальна форма приставки 
краще розганяє повітря, і воно не «губить-
ся» по кутах, а також служить свого роду 
керунком повітряних потоків. 

3. Одного вентилятора достатньо для 
сушарки з глибиною — 57 см, шириною вну-
трішньої робочої поверхні (в.р.п.) — 41 см, 
висотою в.р.п. — 39,5 см. Відповідно, розмір 
дека: 41х45 при товщині дерева 1,7х1,7 см. 

Отже, із 57 см глибини віднімаємо 45 см до-
вжини дека — отримуємо 12 см для розгону 
повітря. У моєму випадку квадратної су-
шарки на 13 кг цього достатньо. 

Два вентилятори забезпечують сушар-
ку з пірамідальною приставкою такого роз-
міру: глибина до приставки — 42 см, шири-
на в.р.п. — 61 см, висота в.р.п. — 83 см. Від-
стань для роз-
гону повітря 
в і д  с т і н к и 
приставки до 
основного кор-
пусу (відповід-
но, і до дека) — 
23 см. Розмір 
дека: 41,5х60,5 
см. 

4. Електри-
ка та термо-
стат. Малювати схеми я не вмію, поясни-
ти постараюся. Купивши «дутик», ви забез-
печуєте себе безліччю корисних деталей, 
наприклад перемикачем для вентилятора, 
лампочкою, термостатом та купою про-
водів. 

Сам по собі термостат вже вбудований 
у вентилятор і вручну регулюється. Руч-
ка регулювання знаходиться на передній 
панелі тепловентилятора поруч з пере-
микачем OFF/1-ої/2-ої швидкості. Ручка 
налаштування термостату і є термо-
стат, який знаходиться всередині корпу-
су. Цей простий металевий пристрій 
треба буде помістити всередину робочої 
камери сушарки. Вручну за допомогою 
градусника налаштувати та відкалібру-
вати термостат — зву-
чить заумно, але все дуже 
просто. 

Тепер важливий мо-
мент! За умовчанням 
(тобто у фабричній збір-
ці) термостат при дося-
ганні заданої температу-
ри розмикає весь тепло-
вентилятор, тобто ви-

микає і мотор вентилято-
ра, і ТЕН. Нам такий резуль-
тат не потрібен. Для цього 
треба переставити контак-
ти таким чином, щоб тер-
мостат роз'єднував лише 
ТЕН, тобто вимикав спіра-
лі, коли температура стане 
максимально допустимою, 
при цьому вентилятор буде 
продовжувати крутитися, а 
коли температура спаде — 
термостат знову увімкне 
спіралі, і вони нагріються. 
Такий метод набагато еко-
номніше, навіть в порівнян-
ні з «Ezidri». Звичайно, про-
фесіонали використовують 
для цього симисторні ключі, щоб «не клаца-
ти» розмиканням та замиканням мережі, 
бо це несе певні негативні наслідки для тер-
міну експлуатації ТЕНу, але ми лише ама-
тори, так що такий варіант нас задоволь-

нить. 
5. Треба залишити лише одну спіраль, 

ту, що краще обдувається, другу ж треба 
зовсім відключити від мережі. 

6. Вмикач сушарки краще розподілити 
таким чином: вимкнено/увімкнуто лише 
вентилятор/увімкнуто вентилятор та 
спіраль нагріву. 

7. Лампочки я використав дві: 
одна показує, що сушарка взагалі уві-
мкнута (або на першу, або на другу 
позицію, окрім «вимкнено»), а друга 
вмикається, коли ТЕН працює, і ви-
микається, коли термостат 
роз'єднав ТЕН і працює лише венти-
лятор. 

8. Якщо робити варіант на два 
«дутики», треба так само залиши-
ти в кожному «дутику» лише одну 
спіраль. Я приєднував «дутики» по-

слідовно, але є підозра, що в такому випадку 
напруга на другому менша — сушитися буде 
нерівномірно, тому раджу приєднувати па-
ралельно. Термостат має розмикати 
ТЕНи на обох «дутиках» одночасно. Переві-
рити однаковість температури та обду-
вання можна за допомогою двох градусників 
— один внизу, інший нагорі. Звичайно ж, 
градусники вимірюють температуру зовні 
при зачинених дверях, так як вентиляційні 
отвори у нас і знаходяться у дверях. 

9. Раджу не забути про ніжки для сушар-
ки — обов'язково підніміть над підлогою. 

10. Використовуйте фільтр для мережі 
із вбудованим запобіжником. Розраховуй-
те, що максимальна потужність увімкну-
тих двох «дуйчиків» з увімкнутими спіра-

лями 2 кВат. 
11. Використовуйте 

«дуйчики»,у яких корпус на 
з'єднанні рівний, без хвиль 
та увігнутостей, в проти-
вному випадку ви не зможе-
те прикрутити півкорпусу 
електровентилятора до 
корпусу сушарки.

От, власне, і все. Інфор-
мація стисло викладена, 
але, сподіваюся, проллє 
світло в цьому питані. 

Питання, побажання, 
відгуки пишіть на електро-
нну скриньку: organic-
farmer@ukr.net. Обсудити 
та побачити більше фото 
можна в групі ВКонтакті: 
vk.com/naturalfarmclab або 
нашому сайті www.natural-
farm.com.ua

Успіхів та натхнення!

Iлля Третніков
Українська Органічна 

Ферма
с. Шевченкове, Звениго-

родський район, Черкаська обл.
www.natural-farm.com.ua

(097) 465-46-20

Пірамідальна приставка з 
«дуйчиками»



14    до Землі з любов'ю!  травень 2014 до Землі з любов'ю!  травень 2014    15

з д о р о в е  х а р ч у в а н н я п р о  в а ж л и в е

 Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.

Они до сей поры с времен тех дальних
Летят и подают нам голоса.
Не потому ль так часто и печально
Мы замолкаем, глядя в небеса?

Летит, летит по небу клин усталый,
Летит в тумане на исходе дня,
И в том строю есть промежуток 
малый,
Быть может, это место для меня.

Настанет день, и с журавлиной стаей
Я поплыву в такой же сизой мгле,
Из-под небес по-птичьи окликая
Всех вас, кого оставил на земле.

Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей...

пісня на вірші  Расула Гамзатова в 
перекладі на рос. мову  Наума Гребнева. 
Композитор Ян Френкель. Пісня присвя-

чена солдатам,  загиблим у 
Великій  вітчизняній війні,
виконавець Марк Бернес

Журавлі

Цілющий концентрат Сонця
Ми всі щовесни милуємося жовтими со-

нячними галявинами кульбаб, а краще за 
всіх цю рослину знають городники ‒ знають 
і навіть ла-
ють її, коли 
вона намага-
ється прикра-
сити своїми 
квітами та 
листям гряд-
ки.

Але далеко 
не всі знають, 
що з давніх 
часів кульба-
бу використо-
вують у ліку-
вальних ці-
лях і називають еліксиром життя! І не дар-
ма: всі частини цієї корисної рослини ‒ і 
коріння, і листя, і квіти ‒ мають цілющі 
властивості.

При зверненні до дієтолога ви будете 
дуже здивовані, коли серед рекомендова-
них продуктів харчування на першому міс-
ці буде стояти... кульбаба!

Терапевтичні властивості
Кульбаба покращує загальний стан ор-

ганізму і нормалізує обмін речовин, стабі-
лізує функцію шлунково-кишкового трак-
ту, знижує рівень холестерину, знімає 
симптоми гіпертонії та серцевої недостат-
ності.

Природа забезпечила кульбабу цінною 
властивістю, що дозволяє нешкідливо ре-
гулювати баланс рідини в організмі. Маю-
чи сечогінну дію, очищаючи нирки, вона є 
постачальником органічного калію, і в той 
же час виводить із сечею неорганічні солі 
натрію. Це особливо корисно для літніх лю-
дей, які мають схильність до розвитку гі-
пертонічної хвороби та захворювання ни-
рок.

Гіркота кульбаби покращує роботу 
шлунково-кишкового тракту та підшлун-
кової залози, сприяючи більш швидкому та 
ефективному перетравлюванню їжі. Має 
вона жовчогінну дію та стимулює виро-
блення жовчі, дуже ефективна для профі-
лактики млявості шлунка та кишечника.

Чудово те, що в одній рослині поєдну-
ється стільки властивостей, необхідних 
для повного очищення організму: пронос-
на, жовчогінна, сечогінна, помірно відхар-
кувальна, кровоочисниа, болезаспокійли-
ва, потогінна, протизапальна, тонізуюча. 
Виводить холестерин і солі, знижує рівень 
холестерину в крові.

Крім того, кульбаба, як і женьшень, нор-
малізує роботу нервової системи: при втомі 
‒ тонізує, при безсонні ‒ заспокоює. І ще зба-
гачує організм вітамінами (особливо бага-
то в ній вітамінів А, С та Е) і мікроелемен-
тами (особливо фосфором та залізом).

Кульбаба багата на вітаміни-антиокси-
данти, що запобігають діабетові та раку. 

Протипоказань до вживання кульбаба не 
має.

Панацея, яку ми шукаємо в заморських 
рослинах, ‒ тут, під ногами.

Багатьох бентежить гірко-
та молочного соку, але її мож-
на усунути витримкою листя 
в підсоленій воді (протягом 
півгодини). Однак гіркота 
кульбаби, що міститься в мо-
лочному сокові, дуже корис-
на для організму, тому краще 
не вимочувати, а додати не-
вимочене листя кульбаби до 
основної страви в невеликій 
кількості, тоді на загальному 
тлі гіркота помітна не буде, а 
користь організм помітить 

швидко!

Салат із кульбаби
Беруть 50 г подрібненого молодого лис-

тя кульбаби, додають 5 г олії та 10 г лимон-
ного соку і відразу подають до столу. Листя 
не треба вимочувати! Гіркота в цьому сала-
ті ‒ основний сенс!

Салат із кульбаби добрий при авітаміно-
зі. До того ж він поліпшує обмін речовин і 
повертає стрункість фігурі.

Використовують кульбабу у вигляді си-
рих соків, загальнозміцнюючих гірких ві-
тамінних салатів, чаю, апетитного порош-
ку. Навесні, влітку та восени можна засто-
совувати страви з кульбаби як відновлюю-
чий засіб після роботи, а на зиму можна 
висушувати листя.

Апетитний порошок (з висушеного лис-
тя) додають як джерело смаку та користі до 
будь-яких страв узимку. Можна використо-
вувати для приготування зеленого коктей-
лю.

«Концентрат сонця»
Квітки кульбаби, які майже розпустили-

ся, кладуть у скляну банку та перемішують 
з медом у співвідношенні 1:2. Після перемі-
шування треба дати масі близько доби по-
стояти в теплому (але не жаркому) місці, 
для того щоб мед міг заповнити весь про-
стір. Потім під капронові кришки і в холо-
дильник або в підвал. Чудовий лікуваль-
ний і вітамінний засіб на зиму у вас гото-
вий!

Найбільш лікувальним, виявляється, у 
кульбаби є ніжка, на якій росте жовта квіт-
ка. У ній максимальна концентрація корис-
ностей. Тому я весь період цвітіння кульба-
би збираю жовті квіти з ніжкою. З квіточок 
роблю вітамінне медове «варення» на зиму 
(благо, що справа швидка й не трудоміст-
ка), а ніжки використовую для італійсько-
го салату: порізала, вичавила кілька кра-
пель соку з лимона та олією полила.

Кульбаба дуже добра від ревматизму, і 
якщо встигнути за сезон наїстися як слід 
квіткових ніжок, то можна повністю звіль-

нитися від цієї недуги. Перевірено на влас-
ному досвіді, на дуже близькій людині! 
Але якщо ви не встигли, і кульбаба відцві-
ла, не біда ‒ збирайте листя! Благо воно є з 
ранньої весни до пізньої осені. Концентра-
ція трохи нижча, але користі дуже багато!

З книги Наталії Кобзар
«ПриродоСоОбразное питание. Травы»

Шановні члени Клубу Органічно-
го Землеробства!

Вже понад 10 років Клуб ОЗ вико-
нує діяльність, головним результа-
том якої є усвідомлене ставлення 
людей до землі як до живого організ-
му. Завдяки Клубу ОЗ тисячі людей 
перейшли на органічні технології 
господарювання, стали більш дбай-
ливо ставитися до землі.

Сьогодні десятки регіональних клубів по всій Укра-
їні та в інших країнах здійснюють просвітницьку ді-
яльність і забезпечують землеробів товарами та 
послугами, необхідними для органічного землероб-
ства, здорового харчування та екологічного побуту.

Становлення Клубу ОЗ і досягнення таких резуль-
татів неможливі без семінарів ‒ образотворчих ігор 
(ОТГ), головним призначенням яких є включення колек-
тивної думки для створення загального образу Клубу 
ОЗ, його уточнення та деталізації. Перший семінар-
ОТГ відбувся у вересні 2004 року, який і поклав початок 
співтовариству Клубу ОЗ.

Фактично семінари-ОТГ ‒ це основний орган управ-
ління Клубом ОЗ. Зібралися учасники товариства ра-
зом на рівних, створили образи та роз'їхалися по регі-
онах їх втілювати.

Учасники ОТГ, працюючи в групах, використову-
ють принцип тандему «думка-слово-справа» і прихо-

дять до спільного бачення шляху 
та першочергових завдань Клу-
бу ОЗ, соборним розумом виро-
бляють рішення  щодо цих  своїх 
завдань, як щодо просвітниць-
кої, так і комерційної діяльності.

Семінар-ОТГ ‒ це місце наро-
дження нових організаторів Клу-
бу ОЗ, саме тут формується 
співтовариство підприємців-од-

нодумців, об'єднаних загальним образом-метою Клу-
бу ОЗ. Також результатом семінарів-ОТГ є особистіс-
ний ріст його учасників, збільшення усвідомленості з 
ключових питань життєдіяльності Клубу ОЗ.

Кожен з вас може знайти своє унікальне місце в 
нашому товаристві підприємців, наближаючи спільну 
мету Клубу ОЗ, посилюючи співтовариство та реалі-
зуючи себе в ньому. Участь в ОТГ-семінарі ‒ це 
обов'язковий етап до того, щоб тісно познайомити-
ся з Клубом ОЗ і стати учасником товариства Клубу 
ОЗ.

Ви отримаєте доступ до загальних напрацювань, 
інструментів і ресурсів Клубу ОЗ і зможете будувати 
свою справу набагато ефективніше та результа-
тивніше. Діючи разом, злагоджено та дружно, ми 
суттєво прискоримо наближення нашої мрії ‒ життя 
людей на Землі в гармонії з Природою, у своєму рай-
ському саду.

Вам подобається ідея Клубу ОЗ? Ви хочете взяти 
в його діяльності активну участь, наприклад відкри-
ти клуб у своєму регіоні, стати виробником клубної 
продукції або приєднатися до одного з напрямків ді-
яльності Клубу ОЗ? Ви є підприємцем або хочете ним 
стати?

Тоді пропонуємо Вам розглянути можливість 
участі в майбутньому ОТГ-семінарі Клубу ОЗ, який від-
будеться 27-30 червня 2014 року в одному з поселень 
родових помість Київської області. Ключове питання 
цієї ОТГ ‒ образ ідеального регіонального клубу як у ве-
ликому місті, так і в невеликому райцентрі, селі. На 
семінарі ми приймемо програму Клубу ОЗ і положення 
до Декларації Клубу ОЗ.

Ведучий цього ОТГ-семінару ‒ Петро Трофименко, 
підприємець, засновник Клубу ОЗ, організатор регіо-
нального клубу в м. Києві (Позняки, Дарниця, м. Голосі-
ївська та м. Вокзальна). На його рахунку досвід прове-
дення більше десятка успішних ОТГ-семінарів Клубу 
ОЗ.

Організатор ОТГ-семінару ‒ Олег Пиголенко, під-
приємець, тренер особистої ефективності, коорди-
натор кадрової групи Клубу ОЗ.

Для участі в ОТГ-семінарі потрібна ваша попере-
дня реєстрація.

Контакти для довідок та реєстрації: 
+38 (095) 887-8695, pigolenko@inbox.ru

Семінар-ОТГ Клубу Оз 27-30 червня 2014

енергія любові
‒ ‒ – Вона, велика енергія любові, на землю 

послана Богом для своїх дітей, приходить до 
кожного одного разу. Буває, і не раз, прагне об-
ігріти собою 
людину і з нею 
залишитися 
назавжди. Але 
більшість лю-
дей можливос-
ті залишитися 
з ними енергії 
Божественній 
великій не да-
ють.

– Уяви, зу-
стрічаються 
одного разу 
вона і він у сяй-
ві любові пре-
красному. Прагнуть життя своє з'єднати наві-
чно. Вважають, що міцнішим союз їхній буде, 
скріплений на папері та ритуалом при скупчен-
ні свідків великому. Але марно. Лише декілька 
минає днів, енергія любові їх покидає. І так 
майже у всіх.

‒ – Так, ти права, Анастасіє. Розлучається ве-
личезна кількість людей. Відсотків сімдесят. А 
ті, що не розлучаються, буває, живуть як кішка 
з собакою чи байдужими живуть один до одно-
го. Відомо це всім, але чому таке масово відбу-
вається, не зрозуміло нікому. Ти кажеш, енер-
гія любові їх покидає, але чому? Неначе драж-
нить всіх вона або в якусь свою гру грає?

‒ – Любов не дражнить нікого та не грає. 
Прагне з кожним вічно жити, але людина сама 
спосіб життя обирає, і спосіб життя той енергію 
любові лякає. Любов не може руйнуванню на-

тхнення дарувати. Плоду кохання не личить у 
муках жити, коли спільно починають будувати 
життя він і вона. Коли у квартирці, наче в 

кам'яному, безживному прагнуть оселитися 
склепі. Коли у кожного своя робота та інтер-
еси, оточення своє. Коли справ спільних не-
має для майбутнього, немає спільного праг-
нення. Коли лише плотською утіхою захо-
плюються тіла, щоб потім дитину свою від-
дати на розтерзання світові, в якому чистої 
немає води, бандити, війни та хвороби. Від 
цього енергія любові йде.

‒ – А якщо він і вона мають багато гро-
шей? Або батьки молодятам подарують не 
маленьку квартирку, а шестикімнатну в бу-
динку з новим сучасним плануванням, з охо-
роною біля під'їзду, і машину подарують 
гарну, і грошей у банку на рахунку молодят 
буде багато, ‒ енергія любові в таких умовах 

жити погодиться? Чи зможуть він і вона до ста-
рості в любові прожити?

‒ – До старості їм у страху 
жити доведеться без свободи 
та любові. І спостерігати, як 
все навколо старіє та гниє.

–‒ Так що ж тоді потрібно 
вибагливій енергії любові?

‒ – Не вибаглива любов і не 
норовиста, до Божественного створення вона 
прагне. Навічно може обігріти того, хто створю-
вати любові простір з нею погодиться.

‒ – А в тому проекті, що малюєш ти, є де-
небудь любові простір?

‒ – Так.
‒ – І де він?
‒ –  У всьому. Він спочатку для двох народжу-

ється, потім для їхніх дітей. Та у дітей через три 
плани буття зв'язок буде із Всесвітом усім.

Уяви, Володимире, він і вона почнуть у лю-
бові здійснювати проект, що ми малюємо. Ви-
саджувати дерева родові, трави, сад. І радіти, як 
навесні їхні створення розквітають. Любов на-
вічно житиме між ними, в їхніх серцях, навко-
ло. І кожен буде уявляти один одного у квітці 
весняній, згадуючи, як разом дерево, що розцві-
ло, саджали. І смак малини смак кохання собою 
нагадає. Він і вона в любові один до одного гі-
лок малини восени торкалися.

В саду тінистому дозрівають чудові плоди. 
А сад саджали разом він і вона. Саджали сад у 
любові.

Вона сміялася дзвінко, коли спітнів він, ко-
паючи лунку, і крапельки з чола його вона сво-
єю рукою знімала та цілувала губи жаркі.

Буває в житті часто так, що лю-
бить лише один. Інший або інша 
тільки поруч перебувати дозволя-
ють. Як тільки сад вони свій виро-
щувати почнуть, енергія любові 
розділиться, і не покине ніколи 

двох! Адже спосіб життя буде відповідати тому, 
в якому можна жити в любові самим і для про-
довження дітям передати любові простір. І ви-
ховати дітей за образом, подобою спільно з Бо-
гом.

В. Мегре
«Сотворение»
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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 (095) 855-93-33
Джанкой (095) 512-85-07
Дніпродзержинськ-Умань 
(095) 397-13-52
Дніпропетровськ (Комунаровська) 
(067) 639-77-30
Жашків (097) 917-83-46
Ірпінь (067) 549-54-16
Канів (096) 441-04-53

Київ (Дарниця) (044) 331-27-55
Київ (Дарниця) (044) 353-00-43
Київ (Вокзальна) (044) 484-54-80
Київ (Позняки) (044) 229-87-22
Київ (Чернігівська) (099) 249-05-73
Київ (Мінська) (099) 249-05-35
Київ (Одеська площа) (044)223-02-71
Київ (Севастопольська) 
(099) 249-05-52
Київ (Лук’янівська) (044) 221-70-92
Київ (Голосіївська) (044)2283815
Київ (Святошино) (044)3322160
Київ (Васильківська) (044)362-32-09
Київ (Академ містечко) (044)2212075
Київ (Славутич) (044)383-84-94

Київ (Троєщина, Бальзака) 
(044)222-81-91
Київ (Троєщина, Собурова) 
(044)229-70-93
Київ (Русанівка) (044)221-70-93
Київ (Борщагівка) (044)228-01-25
Красний Лиман (066) 979-94-90
Літин (097) 361-37-97
Лубни (066) 269-62-71
Луганськ (095) 455-19-81
Луцьк (066) 132-57-85
Львів (067) 750-11-40
Макіївка (050) 760-17-71
Маріуполь (097) 577-65-34
Ніжин (068) 798-30-30, 

(04631) 9-16-90
Одеса (048) 702-33-89
Попільня (096) 229-29-17
Прилуки (099) 421-79-99
Свердловськ (099) 742-20-00
Сімферополь (095) 350-76-33
Слов'янськ (095) 851-63-44
Ставище (097) 917-83-46
Суми (066) 686-48-74
Тетіїв (067) 392-62-38
Хмельницький (067) 383-87-66
Черкассы (067) 369-73-02
Чоповичі (098) 649-98-60
Ясинувата (050) 837-31-40

Координати Клубу Оз у вашему регіоні

 

Весна и май… Парад Победы…
Не отданных гвоздик букет…
Мальчишки – прадеды и деды,
Им было только 20 лет!
Мелькают имена и даты,
И снова слёзы на глазах…
20-летние солдаты
Не возвращаются назад!
Мне хочется сказать: «Простите,
С эпохой вам не повезло.
Там, где легли, спокойно спите.
Вы победить сумели зло!»

Петро Давидов 
15.04.2014

Двадцатирічні
солдати

Здрас-
туйте, до-
рогі чита-
чі! Травень 
– найквіту-
чіший мі-
сяць у році. 
Є  н а в і т ь 
приказка: 
«Весняний 
день рік го-
дує та при-
крашає». 

Розповім про те, що потрібно робити в цьо-
му місяці на ягідниках.

Суницю, полуницю обов'язково муль-
чують або поповнюють вже наявну на 
грядці мульчу. Коли ягода 
дозріває, вона залишається 
чистою та сухою за будь-
якої погоди. Не давайте ву-
сикам полуниці рости, коли 
ростуть ягоди та йде зби-
рання врожаю. Для профі-
лактики хвороб і шкідників 
на грядках із полуницею, 
суницею в міжряддях роз-
кладають лушпиння цибулі 
та часнику, які збирають у зимовий час. 
Можна посіяти в міжряддях гірчицю для 
оздоровлення ґрунту на грядках. Також 
можна застосовувати біопрепарати від 
хвороб і шкідників: Фітоспорин, Трихо-
дермін, Мікосан-В, Гаупсин, Актофіт. За-
стосовувати згідно з інструкцією на упа-
ковці.

На смородині та аґрусі періодично 
оглядайте пагони. Якщо виникли підозри, 
що з'явилися шкідники, обробляйте біо-
препаратом Актофіт + прилипач (у най-
спекотніший час доби) або Гаупсином. Від 
хвороб (коли волога та прохолодна пого-
да) профілактично 1 раз на 10-14 днів обро-
бляйте біопрепаратами Мікосан-В, Фітос-
порин, Триходермін. Обов'язково потрібно 
замульчувати землю навколо кущів і під-
живлювати їх Гуматом, пташиним пере-
гноєм у травні та на початку червня. По-
тім – деревною золою.

Малину в травні для отримання хоро-
шого врожаю потрібно підживити: зеле-
ним чаєм, пташиним перегноєм, пізніше 
деревною золою. Також важливо 

обов'язково мульчувати грядки. З ві-
тряної сторони посадок малини можна 
посадити високі рослини (кукурудзу, 
просо тощо) для захисту від вітру. Про-
ти хвороб можна приготувати зольно-
мильний розчин: 300 г просіяного попе-

лу, 50 г господарського 
мила. Все заливають 
окропом (10 л) і настою-
ють добу.

Наприкінці травня, 
коли пагони поточного 
року виростуть до 130-
140 см, у сортів з одно-
разовим плодоносінням 
зрізають верхівки до-
вжиною 5-6 см. На паго-
нах пробуджуються біч-

ні бруньки, з яких виростають бокові пло-
дові гілочки. На ремонтантних 
сортах малини такого робити не 
потрібно.

На плодових деревах під час 
цвітіння не проводять обробки 
препаратами та поливання. У 
цей час розвішують на гілках де-
рев баночки з компотом зі старо-
го варення для приваблювання 
квіткогризів, бронзівок та інших 

шкідників. Вони летять на запах компоту 
і тонуть у ньому (фото). Якщо не посадже-
ні під деревами сидерати, обов'язково 
мульчують пристовбурні кола. Після цві-
тіння починають обприскування плодо-
вих дерев препаратами Здоровий сад + 
Екоберин 1 раз на тиждень.

Галина Просяна
організатор Клубу ОЗ, м. Красний Лиман

Донецька обл.

на ягідниках у травні


