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Думаю, багато хто погодиться, що 
початок городнього сезону чекаємо з 
хвилюванням. Розсада, обрізка, гряд-
ки, сидерати... А шкідники? І настрій 
падає. Друзі, не все так погано. Робимо 
перший крок – а хто вони? Другий крок 
– що ми можемо зробити, щоб їм життя 
медом не здавалося?

У 2014 році багато було розмов про 
Оленку волохату (цікаво, яка дівчина 
так завинила, що її ім'ям назвали цю 
комаху). Читаємо про Оленку (Бронзов-
ку волохату) і думаємо. Масовий виліт 
з ґрунту, в якому зимують молоді жуки 
в коконах на глибині до 5 см, з 20 травня 
по 30 червня – глибина невелика, може-
мо порихлити, знаючи, що віддає пере-
вагу пухнастій землі. Не перебірлива, 
їсть все: бутони, квіти, зав'язі і молоде 
листя. Квіти, чагарники, зернові. Поза-
здриш такому апетиту! Але ми знаємо 
про рослини-відлякувачі: пижмо, по-
лин, чебрець, листя горобини, хрін, час-
ник, кінський щавель, лопух. Рецепти 
знаємо. Самочка відкладає 15-20 яєць в 
компостні купи і в угноєну землю – а чи 
не рознести компост по городу, щоб 
прибрати купу. Личинки мешкають в 
трухлявій деревині – обійти садок і за-
крити дупла.

Ще можемо розстелити плівку під 
деревом і струсити друзів за допомо-
гою довгої палиці з гачком на кінці. 
Кури будуть у захваті. Погано пада-
ють? Допоможемо: зі шланга обприску-

ємо гілки холодною водою, мокрі жуки 
впадають в заціпеніння, стають не-
зграбними і не можуть злетіти, обсипа-
ються.

Спасибі скажемо шпакам і сорокам 
– активно збирають Оленку. Помітили 
поки тільки цих помічників з комахоїд-
них птахів.

Люблять Оленки квіти різних за-
барвлень – наберемо кольорової плас-
тикової тари, сміттєві мішки сині, ро-
жеві, ін. Вставимо в будь-які ємкості, 
на 1 л води додамо 6 мл Актофіту і 10 мл 
Бітоксибацилліну. Падають в ємкості 
до 16 год. На ніч, в дощ або холодну по-
году, жук ховається в землю – а ми 
вранці, поки жук малоактивний, обро-
бимо пристовбурні кола в саду таким 
же розчином. Поодинокі рослини після 
цього можна накрити агроволокном.

Можна обкурювати дерева сирим 
листям, соломою – головне, щоб багато 
диму було. Ох, не подобається це Олен-
ці!

А ще від шкідників, що живуть у 
ґрунті, радять протравлювати землю 
піретроїдами. У багатьох зростає дал-
матська ромашка, в квітках якої міс-
титься до 1,5% піретрини. Вперше нау-
ково досліджували її в 1694 р. Далмат-
ська ромашка введена в культуру для 
боротьби з побутовими комахами (тар-
гани, клопи, мухи, комарі) та шкідни-
ками запасів, нешкідлива для людини і 
тварин. Діє на нервову систему і викли-

кає параліч. Помітили ми, що в тих дво-
рах, де росте далматська ромашка, не 
селиться Оленка. Запросіть далмат-
ську ромашку на свої грядки, не пошко-
дуєте.

Є у нас ще одна проблема – капустян-
ка. У травні-червні відкладає яйця, до 
300 штук. Мамочка, яких пошукати! – і 
вентиляція продумана в гнізді, і харчу-
вання малесеньким діткам є (частина 
яєць не запліднена, це білковий корм 
діткам), і далеко від гнізда не йде, сто-
рожить дітей. Не любить задерніння, 
прикритого ґрунту, – а ми знову висно-
вок зробимо, мульчі додамо.

Гніздо легко знайти влітку, поспо-
стерігайте. Якщо є галявинка голої зем-
лі, на якій капустянка попрацювала, 
варто придивитися. Побачите кілька 
ходів по колу, центральний – прямовис-
но вниз, це захисний хід в гніздо від по-
вені (заливаєте в нього воду з лійки, а 
вона зі свистом летить вниз). Копайте 
по центру, гніздо тут.

Вміємо захищати коріння механіч-
ними методами – оточувати рослини 
металевими або пластиковими перепо-
нами. На дерев'яних штирях розміщує-
мо пластикові, металеві баночки, не по-
добаються капустянкам шум і вібрація 
в ґрунті. Не любить запаху часнику – а 
ми в лунки при посадці покладемо. 
Взимку збираємо яєчну шкаралупу, по-
дрібнюємо, додаємо трошки смаженої 
соняшникової олії і розносимо по горо-
ду в ходи. Ділянки городу, де картоплю 
садили з додаванням в лунки цибулин-
ня, капустянка обходить стороною. Не 
подобається їй і прикопана хвоя, зрос-
таючий коріандр. Чомусь обходить міс-
ця на городі, де в землю забиті осикові 
кілочки. Встановлюємо і пастки з пи-
вом, особливо любить темне. У тепли-
цях і парниках пробували кути кероси-
ном обробляти, але дуже ж довго запах 
тримається! І про осінні пастки не забу-
ваємо – ямки гноєм заповнюємо, а че-
рез час ревізію там проводимо.

Ще одним хочемо поділитися. Скоро 
зацвіте горіх. Зберіть його цвіт, і при 
посадці розсади використовуйте. У 
лунку 2-3 квітки горіха, трохи земель-
ки, розсадинку (перчик, помідор, ба-
клажан, ін.), полити, засипати. Міні-
мум місяць личинка хруща і капустян-
ка не відвідують лунку. А потім можна 
молоде горіхове листя намочити на 

Хвилюючий
            сезон
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добу у воді, настій розвести водою, і 
знову пролити землю. Прикопайте в 
землю горіхове листя і запам’ятайте це 
місце – шкідників тут все літо не буде. 
Кажуть, шкідливо? А ви перевірте та 
іншим розповісте. Анекдот про капус-
тянку хочете? Базар. Перед дідом три-
літрова банка, на дні десяток капустя-
нок. Напис на банці: «Екологічно чис-
тий розпушувач ґрунту».

Зараз в Клубі активно працюють з 
МЕТАРІЗІНом. Влітку 2012 ми його по-
чали вносити в землю на своїх ділян-
ках. Восени притихла личинка хруща, 
менше стало і капустянки. Навесні 2013 
шкідників помітно поменшало. Знахо-
дили живих, лапками перебирають, але 
видно, що не жильці – тулуб м'який, 
всередині чорний згусток по всій до-
вжині. А навесні 2015 знаходимо в ґрун-
ті мумії, в основному личинки хруща. 
Живих дуже рідко. Вносимо метарізін 
різними способами.

Перший. Якщо йде сильний дощ – 
нам пощастило. Одягаємо накидку, на-
ливаємо 100 мл метарізіна (збовтати!)
на 10 л води і поливаємо город в тих 
місцях, де треба заселити цей гриб. Ди-
вуємо сусідів.

Другий. 100 мл метарізіна на 10 л 
води – проливаємо в канавки, зроблені 
сапкою, плоскорізом на глибину до 
5 см, присипаємо землею, притоптує-
мо. Не старайтесь зробити це тільки в 
полуниці або тільки в малині – робіть 
канавки по всьому городу через 1-1,5 м, 
рівномірно заселяйте гриб. Біля са-
джанців з 2-3 сторін зробіть по ямці, за-
лийте склянку розчину, прикрийте зем-
лею, притопчіть. Замульчуйте.

Третій. А ще ми подумали, що після 
зими зголодніли наші співмешканці. 
Беремо піввідра комбікорму, будь-якої 
крупи, приварююємо, охолоджуємо, ви-
ливаємо туди 0,5 л метарізіна, перемі-
шуємо. Вийшла дуже рідка каша – не 

біда, можна додати висівки, крупу. Роз-
кладаємо так само в канавки, лунки. 
Мульчуємо. І чекаємо, коли спори гри-
ба почнуть свій розвиток з шкідника, 
який стає свого роду інкубатором.

Четвертий. При посадці розсади та-
кож підливаємо в лунки розчин з мета-
різіном. 50-100 мл препарату на 10 л 
води.

І ще. Краще одночасно поєднувати 
кілька методів боротьби зі шкідника-
ми. Може, повністю збиток від їх діяль-
ності не попередимо, але точно зведемо 
до мінімуму. Все, про що ви прочитали, 
випробувано в Лубенському Клубі Ор-
ганічного Землеробства нашими до-
питливими любителями Життя на Зем-
лі.

Доброї всім нам весни і щедрого 
літа. 

З повагою до всіх однодумців 
від імені лубенських клубників, 

Наталія Грохольська

Момент весняного пробудження 
шкідників і появи їх в кроні дерев, в 
більшості випадків, є оптимальним 
для проведення захисних заходів.

Комахи в цей період, зазвичай, най-
більш уразливі і легко доступні для 
препаратів, що різко підвищує їх ефек-
тивність. Але, що особливо важливо, 
при цьому запобігається їх шкідли-
вість часто протягом усього вегетацій-
ного сезону.

 Найпершими пробуджуються жуки 
яблуневого квіткоїда.

Нерідко в кроні дерева їх можна 
зустріти в теплі сонячні години вже в 
середині березня. Зимуючи в щілинах 
кори і в листовій підстилці біля основи 
штамба, де в першу чергу сходить сніг 
ранньою весною, підвищення темпера-
тури в цих місцях провокує жуків на 
вихід з зимової діапаузи. Днем жуки 
харчуються, проколюючи хоботком 
плодові бруньки і вигризаючи в них 
маточки і тичинки, а на ніч при по-
холоданні вони ховаються в затишні 
місця.

Масовий вихід жуків з місць зимівлі 
звичайний в кінці березня – на початку 
квітня, жуки спарюються і починають 
відкладання яєць всередину плодових 
бруньок, часто в них ще ледь розсунуті 
тільки криючі лусочки.

Н а я в н і с т ь 
на бруньках 
невеликих кру-
глих отворів, 
що добре видно 
при розглядан-
ні під 7-крат-
ною лупою, 
свідчить про 
харчування жу-
ків або відкла-
дання яєць, що 
можна уточни-
ти при розтині 
бруньок гол-
кою.

Нерідко в період яйцекладки бува-
ють різкі похолодання, іноді навіть до 
морозів 5-7°С, але вони не згубні для 
жуків, що впадають в короткочасне 
заціпеніння. При денному потеплінні 
вони продовжують яйцекладку.

Дуже важливо провести боротьбу 
з жуками до того, як вони відклали 
яйця. Сигналом для проведення оброб-
ки є опадання 1-2 жуків на полог при 
струшуванні гілки довжиною до 2 м. 
При цьому гілку треба взяти за кінці і 
злегка потрясти вгору-вниз в теплі ден-
ні години.

Після проведення обприскування 
через 1-2 дні треба повторити облік 

жуків тим самим способом, щоб пере-
конатися в ефективності заходу. Після 
того, як жуки відклали яйця в бруньки, 
боротьба стає фактично марною і не-
ефективною.

Своєчасна ж міра дозволяє очисти-
ти сад від шкідника на 3-4 роки без до-
даткових подальших заходів.

Дещо пізніше, зазвичай при повно-
му зеленому конусі, можуть з'явитися 
жуки почкового довгоносика. Зазвичай 
у садах, прилеглих до лісу, широких 
садово-захисних смугах, вони можуть 
завдати істотної шкоди, обгризаючи 
плодові бруньки.

 Як ми боремося зі 
шкідниками?
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У фазу зеленого конуса бруньки за-
селяють личинки попелиць і яблуневої 
медяниці, що вийшли з перезимував-
ших яєць. Вони добре помітні на зеле-
них частинах бруньок, а ще краще при 
розгляданні під лупою.

Трохи пізніше, як тільки починають 
висуватися бутони, починають про-
буджуватися і листовійки, що пошко-
джують бруньки, а потім листя, буто-
ни, квітки, зав'язь, плоди.

Щоб попередити шкідливість пере-
рахованих шкідників, треба провести 
боротьбу з ними в оптимальний тер-
мін, а саме, у фазу зеленого конуса 
– на початку висування бутонів, поки 
шкідники живляться відкрито, і добре 
доступні для захисних заходів.

Цей же термін оптимальний і для за-
хисту чорної смородини від попелиць, 
листовійок.

Масовий вихід інших шкідників 
приурочений до появи рожевого буто-
на у яблуні.

Серед них жуки червонокрилого 
трубковерта, яблуневого плодового 
пильщика, кліщів. Для боротьби з 
ними ефективним є обприскування пе-
ред цвітінням яблуні.

Останніми з шкідників пробуджу-
ються плодожерки яблунева, грушева, 
сливова, східна, зимуючі в стадії до-
рослих гусениць, вони окуклюються 
навесні перед цвітінням плодових де-
рев.

Виліт метеликів з лялечок східної і 
сливової плодожерок збігається з цві-
тінням кісточкових, яблуневої та гру-
шевої – насіннячкових дерев.

Точний термін появи метеликів в 
кроні дерева і динаміка їхнього літа 
протягом сезону добре простежуються 
за допомогою феромонних пасток.

Від комплексу шкідників надійно 
захищає препарат, що безпечний до те-
плокровних і не накопичується в про-
дукції,  – біоінсектоакаріцід Фітоверм 
(Актофіт).

Підкажіть, що робити, якщо ви-
явила на корі молодого дерева чер-
воточину? Швидше за все короїд, 
напевно, поселився?

З жуків короїдів найнебезпечніші 
ті, які знищують хвойні ліси.

Але існують короїди плодових де-
рев. Їх теж багато видів. Вражають 
глід, сливу, кісточкові, але також і 

яблуні, груші.
Є короїди, які вгризаються в кору і 

відкладають яйця, а личинки вже шко-
дять дереву, а є короїди, які селяться 
на здорових деревах. Їх личинки не ро-
блять ходів. Їжею їм служить міцелій 
гриба, що розвивається на місцях виді-
лення соку в ходах, пророблених сам-
кою. Вони ж і розносять спори гриба, 
які знаходяться в їх шлунку і на тілі.

В першу чергу пошкоджуються 
ослаблені або перегодовані мінераль-
ними добривами дерева. Якщо є місця 
зараження, то їх потрібно вирізати і 
спалити.

Ви правильно зробили, що звернули 
увагу на отвори в корі дерева – потріб-
но підняти частину кори і подивитися 
– чи є маткові ходи. І тоді вже вирішу-
вати, що можна зробити.

Я не припускаю хімію в саду. Тому 
мої рекомендації будуть спрямовані 
на своєчасну обрізку, фарбування стов-
бурів і скелетних гілок, застосу-
вання біологічних препаратів, 
посадку під деревами пахучих 
рослин.

Хімічні препарати мені не 
подобаються тому, що, в першу 
чергу, будуть спрямовані проти 
господарів саду, і знову-таки 
послаблять дерева, що привер-
не в сад нових шкідників.

Тим більше, що отрути ді-
ють тільки на літаючих жуків, 
але не на личинок, які знахо-
дяться під корою. Тому термі-
ни обробки дуже важливі. А як 
можна познайомитися з усіма 
шкідниками "в обличчя", по-
тім пам'ятати про час їх літа, 
відкладання потомства та ін... 
мені простіше проводити про-
філактику без отрут і хімії. Ні-
коли не підводила. І дешевше, 
і надійніше, і корисніше для 
здоров'я всіх, хто живе на ді-
лянці, – дерев, рослин, людей, 
тварин.

А шкідників волію прибира-
ти з саду профілактикою. Мені 
для цього потрібен такий пре-
парат, щоб:

1. Діяв на всіх шкідників.
2. Був нешкідливим для ото-

чуючих – людей, тварин, бджіл.
3. Працював довго, а розкла-

дався швидко.
Я такий знайшла – Фітоверм (Акто-

фіт). Мені подобається, по шкідниках 
(букашках всяких, гостях несподіва-
них) він відмінно працює.

Фітоверм (Актофіт) – це досить 
м'який засіб проти шкідників. М'який, 
тому що швидко розкладається, не на-
копичуючись в м'якоті рослини. Прин-
цип дії – кишково-контактний, тобто 
він потрапляє на поверхню рослини 
і "чекає", коли його  з'їдять. Ось чому 
важливо обробити якомога рівномірні-
ше, щоб не було сухих місць. Коли його 
нарешті з'їли, він паралізує шкідника. 
Таким чином, комаха або кліщ позбав-
ляється можливості харчуватися, і 
через 2-3 доби гине. Це дуже важливо! 
Після обробки кліщі, попелиці, гусе-
ниці та ін. не «відвалюються" відразу, 
вони сидять, але вже не шкодять.

Інна Станіславська, Ксенія Нефедова, 
http://zemledelez.forum2x2.ru

У весняний період 2013 р., до цвітіння 
в саду дерев, мною було вперше зроблено 
відкриття, що шкідник саду «Волохата Олен-
ка» масово сідає в тазики і відра тільки бла-
китного кольору, заповнені чистою водою.

У 2014 р, до цвітіння саду, встановив 4 та-
зика і 2 відра блакитного кольору, заповнив-
ши їх чистою водою. Щодня з тазиків і відер 
ввечері збирав з води «Волохату Оленку». За 
сезон я зібрав півтора 15 л відра жуків без 
води. Тазики і відра мив через день і заливав 
чисту воду. У посуд іншого кольору жук не 
сідає.

Прошу моє відкриття, екологічно-чисте, 
по боротьбі зі шкідником сада «Волохата 
Оленка» опублікувати в газеті Клубу Органіч-
ного Землеробства.

З повагою,
Беспалько Василь Опанасович, м.Київ.
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Сила людської 
думки

Життя останнім часом відкриває 
нам нові грані розуміння та осмис-
лення – важливо їх відчути та сприй-
мати. Мене особливо останнім часом 
дивують різні явища на енергетично-
му рівні. Спочатку я була дещо вра-
жена, наскільки сильною думкою ми 
володіємо, та здебільшого не лише 
нею не користуємось, а навіть не здо-
гадуємось про її силу. Та життя надає 
дедалі більше прикладів. Шановні од-
нодумці, обов`язково стежте за своїми 
думками, коли садите сад та доглядає-
те за ним! Садіть його не для себе – для 
рідних та інших людей, особиво дітей, 
для самої Землі, з любов`ю та добром 
– все тоді виросте та вам допоможе 
жити в радості та любові.

Ось лише один цікавий приклад 
побачила у сусіда по батьковій дачі, 
на якій я виросла, а тепер кожне літо 
живуть мої діти. Дачам 25-30 років. У 
тих, хто починав спочатку,  вже вирос-
ли сади, і це було важко спочатку на 
осушеному болоті, де здебільшого ви-
соко стояли ґрунтові води, ґрунт кис-
лий та великий вміст піску. В той час 
з придбанням садженців було важко 
– кожен діставав, де міг. Сусід наш чи 
то по незнанню, чи коштів не було, чи 
ще щось, не дбав про якісні садженці.  
Йому то хтось віддасть непотрібний 
садженець, то дичку-угорку в лісі зна-
йде, деякі дерева з насіння посадив 
– висаджував, що було, причому без 
особливої підготовки ям. Посаджені 
дерева були густо, подекуди на відста-
ні 2 м. На 6 сотках, окрім невеличкого 
будинку та сараю, – 7 яблунь, 4 сливи, 
горіх та айва, не рахуючи кущів ягід 
та кизилу. Садок ніколи він не обрізав, 

навіть секатора 
не мав, та весь 
час говорив з 
ними, між дере-
вами город ма-
ленький зробив. 
Онуку розпові-
дав, що то для 
нього все вирос-
те. Багато хто 
над ним посмію-
вався – мовляв, 
поскупився на 
гарні садженці, 
нічого від того 
чекати. 

Дід Миколай був вже в літах – його 
син трагічно загинув, і він взяв до себе 
невістку з онуком, яка була родом з 
Грузії. Ось і привезла вона одного разу 
у якості подарунка  грузинські яблука. 
Дідусеві вони настільки сподобались, 
що він з кісточки виростив садженця, 
та висадив його за парканом з північ-
ного боку будинку, бо не було вже де. 
Для онука висадив. Ніколи його не об-
різав, не обкопував, не підживлював. 
Ця яблунька з часом стала привертати 
мою увагу своїм виглядом – росла дуже 
повільно, невеличка, але лагідна, про-
порційно розвинена, крона густа за ра-
хунок дуже коротких міжвузлів (біля 2 
см) та достатньо великого листя з гус-
тим опушенням знизу. З обох боків – 
високі напівдикі сливи, мабуть завдя-
ки їм північний вітер не завдав шкоди 
молодому деревцю. Яблунька при-
близно за 15 років виросла такою, яки-
ми виростають дерева на карликових 
підщепах – біля двох метрів з опуще-
ними вбік та вниз гарними гілками, з 
круглою формою крони. Позаминулий 
рік вона дала перші плоди – величез-
ні, розміром майже з долоню кожний, 
зелені, пізнього строку дозрівання 
(кінець вересня-початок жовтня), со-
ковиті та дуже смачні. Вродила вона і 
минулого року і більш того, дожив до 
такого радісного моменту і власник ді-
лянки, скуштававши плоди. За слова-
ми невістки майже 90-річний чоловік 
був просто щасливий. Мене ж дуже 
дивувало, як ця яблуня спромоглася 
вирости з насіння карликовою – запи-
тала у невістки. У наступний її візит, 
вона розповіла, що говорила про це з 
дідом Миколаєм – на що він зауважив, 

що коли садив деревце, був вже в літах 
та думав, як він діставатиме смачні 
плоди, коли дерево заплодоносить...

 Варто сказати про інші його дерева. 
Сливи весь час родили, але останніми 
роками у всій окрузі погодні умови не-
сприятливі для слив, тому не родять 
ні в кого – відійшла вглиб вода, що-
річні посухи. Але всі його яблуні зараз 
рясно плодоносять плодами різними 
за смаком та термінами дозрівання, 
хоча і вступили в пору плодоношення 
дещо пізніше, ніж  у тих садівників, 
хто посадив садженці на напівкарли-
кових підщепах та обрізав їх. Лише 
одна яблуня виросла високорослою 
– але плоди достигають поступово на 
протязі  місяця, інші яблуні – до 3-4 м, 
розлогі, зручно збирати плоди. Дере-
ва  відносно здорові, якщо не зважати 
на окремі сухі неприбрані гілляки та 
невелику кількість плодів, вражених 
паршею. Садок живе своїм життям, 
хоч  виглядає тепер трохи занедбаним. 
Шкода, що господар вже не може їзди-
ти, а онукові садок виявився непотріб-
ним...

Це лише один із багатьох прикладів 
впливу людської думки на ріст та роз-
виток дерев. Дерева живі – вони наші 
друзі, ми можемо впливати своїми 
думками навіть на розмір та смак пло-
дів. Ще Мічурін у своїх роботах наголо-
шував на тому, що сіянці після вступу 
у пору плодоношення здатні у подаль-
ші роки покращувати смакові якості 
своїх плодів – тому не варто проводити 
відбракування невдалих зразків у пер-
ші роки плодоношення. Ось лише не 
вказав він, а може і не знав достемен-
но, причину такого явища. Все в ваших 
думках – як подумаєте та побажаєте, 
такими дерева й виростуть, навіть з 
насіння вподобаного плода. Лишень 
садовити треба та доглядати з добром 
та любов`ю, та не тільки для себе. Люд-
ська думка здатна вплинути і на зріст 
дерева, і на смак його плодів. Я впев-
нена, що саме завдяки їй безмежно за-
коханим у дерева людям, яких назвали 
селекціонерами, вдавалося вирощува-
ти за досить короткий час сорти з не-
бувалими до цього якостями – вони ви-
водили їх для всіх людей. 

Марія ГАЗНЮК, 
член Клубу ОЗ, м. Київ



6    до Землі з любов'ю!  квітень 2015

п р и р од н е  з е м л е р о б с т в о

Мені 39 років. Живу в місті 
Смоленсь ку. Дача в 35 км від міста. 
Органічним землеробством я займаю-
ся недавно – третій рік. І шлях мій до 
нього не був однозначним. Почалося 
все з перегляду відеосемінарів Ната-
лії Петрової та Ільдуса Ханнанова, на 
які я «випадково» натрапила в інтер-
неті (у випадковості і збіги я давно 
вже не вірю).

Я спочатку всією душею відчула не-
обхідність цього методу не тільки для 
своєї ділянки, але і 
для всіх землеробів. 
А оскільки людина 
– істота розумна, то, 
трохи поміркував-
ши і проаналізував-
ши принципи і ме-
тодику природного 
землеробства, я не 
сумнівалася ні на 
хвилину.

Але не тут-то 
було... Моя сім'я і 
деякі з найближчого оточення на мою 
натхненну розповідь про те, як треба, 
а не як зараз, відреагували не просто 
холодно, а, навіть, з якимось роздра-
туванням. Принаймні, мені так здало-
ся. У нас будинок з ділянкою в селі і, 
звичайно, не одне покоління займало-
ся традиційним землеробством.

Для людей не просто незрозуміло, 
а навіть дико – як-то не копати? Мене 
всі намагалися відговорити  від «ні-

сенітниці». Я трохи пала духом. Але 
коли прийшов дачний сезон, все ж ви-
рішила потихеньку пробувати.

Почалося все зі звичайного муль-
чування скошеною травою, посіву на 
звільнені місця різноманітних сиде-
ратів, ну і, звичайно, змішані посад-
ки. Потім додала полив трав'яним на-
стоєм і ЕМ-препаратом.

Травку накосили, розклали в бороз-
ди і трохи на грядку до рядка з овоче-
вими рослинами. Я своїй сім'ї поясни-

ла, що це 
з б е р е ж е 
вологу в 
ґ р у н т і , 
та й наші 
улюблені 
р о с л и н и 

стали рости і 
наливатися, 
як на дріж-
джах, за ра-
хунок утворе-
ного вуглецю 
при розкла-
данні мульчі. 
Вже ніхто не 
заперечував! 
Більше того, у 

мене з'явилися перші однодумці, які, 
в свою чергу, стали розповідати і вчи-
ти інших.

Правда, був момент, коли я зно-
ву дещо зажурилася... Побачила під 
мульчею купи ходів. Тут «радники» 
масло у вогонь підливали, мовляв, 
твій урожай весь з'їдять. Хоча у інших 
без мульчі ходів було не менше. Я по-
переживала, але потім вирішила не 
морочитися і покластися на Природу, 
а точніше, на її розумну гармонію у 
всьому, якщо їй не заважати. І восени 
все було добре! Морква взагалі не бул-
ла поїжена, а з буряків погризені тіль-
ки 3 штуки. Я зрозуміла – «наш» метод 
знову переміг!

 Раніше з сидератів ми могли посі-
яти жито чи гірчицю. А тепер, завдя-
ки сайту, я дізналася і про інші. Як 
же мені сподобалося садити фацелію! 
Крім того, що в неї ніжні красиві фі-
олетові квіточки, вона – прекрасний 
медонос. А скільки бджілок в теплий 
сонячний день збирають з її квітів не-
ктар. Можна нескінченно милуватися 
цим видовищем, при цьому відпочи-
ваючи, заспокоюючись і розслаблю-
ючись... Ще я садила редьку олійну 
на цибулевій грядці, а пізньої осені 
ще до холодів вона «шубою» вкрила 
землю, після чого навіть на душі у 
мене стало затишніше і тепліше. На 
вільній ділянці спробувала посадити 
суміш: віку, овес, горох. Результатом 
буду користуватися цією весною – га-
даю, не розчаруюсь. Хочу цього року 
посадити люпін однорічний і буркун.

А як мені сподобалися змішані по-
садки. Це ж крім того, що корисно 
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для рослин, оскільки менше хвороб 
і шкідників, а ще й дуже красиво! 
Тепер, як вчили, я саджу з капустою 
чорнобривці і кореневу селеру. Кра-
са! І не треба додаткової грядки для 
селери. А капуста, дійсно, без гусе-
ниць!

Стала робити трав'яний настій. 
Спочатку з кропиви і кульбаби, потім 
і інші травки прийшли на допомогу. 
Адже головне – без хімії.

Восени придбала солому, вкрила 
нею полуницю. Також навесні, поки 

не було трави, мульчували соломою.
Тепер на зиму намагаюся не за-

лишати голої землі. Взагалі, займа-
ючись природним землеробством, 
виробилися зовсім інші стереотипи 
мислення. Я думаю, це здорово! Мені 
навіть боляче дивитися на вид голої 
землі. А щоб від «когось» побризкати, 
то і в думках немає.

Що стосується перекопування, в 
перший рік мого «нового» підходу до 

землі  ми ще копали. 
Але на другий – ні. І 
вийшло, адже земля 
на весну пішла при-
хованою сидератами, 
опалим листям (спеці-
ально їздили в ліс). Я 
тільки зробила борозд-
ки і посіяла насіння.

І нарешті, про уро-
жай... Він набагато 
став краще! Хоча ще 

тільки два роки в 
гармонії з приро-
дою. Не буду всі 
культури перера-
ховувати, але про 
цибулю скажу. 
У мене завжди 
була проблема з 

сімейною ци-
булею. Була 
невелика і 
зовсім мало в 
гнізді. Тепер 
я задоволена.

Фото по-
заминулого 
2013 року. А в 
2014 – ще кра-
ще. Може, у 

когось і крупніше, скажете ви, але для 
мене вже добре.

Адже ми, можна сказати, початків-
ці на цьому шляху. До слова сказати, 
загальний стаж городництва – близь-
ко 20 років. Та що там говорити, май-
же всі культури встигли порадувати.

З дечим ще належить подружитися 
(картопля, полуниця). Картопля, тому 
що ще не перейшли на органічні гряд-
ки. Ну а з полуницею – посадила нові 
посадки, подивлюся, що вийде.

Але є ще, з чим 
попрацювати, що 
спробувати. Напри-
клад, організувати 
крапельний полив, 
трохи продумати, 
як зробити краще 
стаціонарні грядки.

П о в е р т а ю ч и с ь 
до моїх скептиків, 
можу сказати, що 
їх вже менше. Сво-
їй родині я вже до-
вела, що органічне 
землеробство – це 
добре. Більше того, 
я успішно пропа-
гую «наш» метод. Є, 
звичайно, такі,  хто 

послухав і далі пішов, але головне, що 
є й ті, хто з великим інтересом сприй-
має нову інформацію. І пробує. І вже 
дещо виходить. Я дуже рада.

Наприкінці хочу сказати, навіть 
прокричати – пробуйте, і у вас вийде!

З любов'ю до Вас і природи,
Наталія Яренкова, м.Смоленськ

Німфеї в моєму ставку

А ось такий в мене лук-порей виріс
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Всі, хто має ділянку землі, навіть 
невелику, звичайно бажають створити 
на ній затишний живий простір. Прав-
да, виявилося, що багато дорослих лю-
дей, насправді, мало уявляють, яким, 
власне, він має бути, щоб все цвіло, 
росло, плодоносило і радувало душу з 
мінімальними фізичними зусиллями. 
Ті, хто пам'ятає, як все вирощували їх 
бабусі – сад висаджують окремо, город 
– окремо, і... з кожним роком отримати 
урожай стає все важче, рослини чо-
мусь страждають і хворіють. Нас бага-
то чому непотрібному вчать у школі, 
а як розуміти природу і взаємодіяти 
з нею, використовувати ці знання на 
практиці – ні.

Багато говорять і пишуть зараз про 
те, що прийшла інша епоха, інші енер-
гії на Землю приходять. І, тільки поди-
віться, як стали швидко дерева рости, 
там, де їм добре, як став змінюватися 
клімат і погодні умови. З'явилося бага-
то людей, які стали розуміти підказки 
природи і в них виходить оживити і 
відновити землю на своїй ділянці на-
віть за сезон. Тільки важливо, що спра-
ва не тільки в нових методах і техніках 
роботи, головне при роботі на своїй 
землі – натхнення і радість людини, 
що на ній працює. Все, що посаджене 
в такому стані, чудесно зростає – адже 
людина творцем була створена спочат-
ку. Поки що для багатьох дивно, як все 
росте і життя розквітає у всій красі, 
коли поруч на ділянках майже пустеля 
і немає нічого. І ось, лише маленький 
приклад з мого дитинства. У 15 років з 
дому відпочинку в м. Свалява в липні 
я привезла кілька сіянців крихітних 
лип, знайдених під столітніми нео-
сяжними липами. На дачі посадила у 
батька, де болото осушене було колись 
і земля кисла. Сусіди посміювалися 
над дитячою наївністю, а я хотіла і ві-
рила – зросте така ж  липа! І через 25 
років виросла! Липовим цвітом нагоро-
джує всіх родичів і знайомих щорічно, 
а більше на 3 тис. ділянкок дачних в 
цій місцевості не зустрічала я лип.

Прийшов давно час спостерігати, 
як у природі все відбувається, і спосте-
реження ці використовувати на своїй 
ділянці. Де ви бачили, щоб у природі 

кожен вид рос-
лини ріс на 
окремій ділян-
ці? Скільки різ-
них видів трав 
росте на лузі, 
де хоча б 10 ро-
ків не орали? 
А в лісі, навіть 
рукотворному, 
якому років 
30-40 і де є га-
лявинки, пора-
хуйте, скільки 
видів рослин 
росте на одній 
сотці. Біля дачі 
батьківської в 
лісі сосновому, лісниками по-
садженому майже півстоліття 
тому, і малину великоплідну 
зустріти можна, і навіть жов-
топлідну, і іргу, що на сосну 
велику сперлася, з рясним вро-
жаєм на гілках, і горобину чор-
ноплідну, у якої гілки під вагою 
ягід на землю лягають. Я вже 
не кажу про чагарники різні, 
калину та аличу зі сливами. 
Навіть іван-чай з'явився і інші 
трави лікарські. А посаджена 
спочатку була людьми тільки 
сосна під вирубку, причому на 
чистому піску! Природа сама різнома-
нітність в ліс внесла. Створюйте і Ви 
велику різноманітність спочатку на 
своїх ділянках, нехай, навіть, малень-
ких. У природі багатовимірний живий 
простір – при доріжках трава і квіточ-
ки понижче, далі від доріжок – вище, а 
у вологих місцях – буйні та високі най-
різноманітніші трав'янисті рослини 
ростуть. А потім місцями чагарники та 
деревця невисокі з'являються, а слідом 
– дерева вище і більше видів.

Так і я вже багато років дію. У запо-
ні високих садових дерев – дерева ниж-
че, а ще чагарники ховаються і ягідні, 
і красивоквітучі, і лікарські. А між 
ними – безліч кущиків поменше, квітів 
багаторічних, хвойних рослин невисо-
ких, лікарських рослин. Виноград – на 
сонечку любить, а навколо нього теж 
кущі та квіти. На добре освітлених 
галявинах між деревами і кущами – 
овочеві рослини і зелень. Моє прагнен-
ня – весь сезон земля всюди зайнята 

Гортензія деревоподібна

Живий багатовимірний 
простір
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рослинами, 
в крайньо-
му випадку 
– прикрита 
м у л ь ч е ю . 
Умови моєї 
теперішньої 
дачної ділян-
ки зараз такі: 
п і в д е н н и й 
схил пагор-
ба, глинис-
тий ґрунт, 
постійні ві-
три і часта 
відсутність 

води для поливу. Багато ділянок з цієї 
причини кинуті. Однак у нас всі рос-
лини не просто добре ростуть, вони в 
такому поєднанні одна одну захища-
ють від вітру і сильного морозу, різких 
перепадів температури і вологості, за-
пізнілих весняних і ранніх осінніх за-
морозків. А ще допомагають добувати 
одна одній воду і харчування, захища-
ти від хвороб і шкідників. Ми давно не 
женемося за надврожаями, адже те, що 
виростає тут, насичує повноцінно і до-
статньо навіть малою кількістю.

Як же посадити правильно такий 
простір? В першу чергу – захотіти його 
створити і бути впевненим, що все ви-
йде. Звичайно, спостерігати і пробува-
ти, експериментувати, висаджувати з 
натхненням і радістю. А ще дуже важ-
ливі ваші думки: висаджувати потріб-
но не заради самого врожаю, а для всіх 
– рідних, близьких, а ще – для самої 
Землі! Це дуже важливо! А з поганим 
настроєм – в сад не ходіть, толку мало 

буде. У нас ділянка для створення мі-
кроклімату майже з усіх боків закрита 
живим забором. З вулиці, з південної 
сторони ділянки, це – квітучі чагарни-
ки і витривалі невеликі дерева – жас-
мин, в'юнкі троянди, вейгела, дейція, 
різні види спіреї, глід, бузина, липа, 
береза, чорноплідна горобина, шип-
шина, форзиція, золотиста смородина, 
зимостійкий виноград на паркані і ба-
гаторічні квіти. Більшість з них самим 
можна розмножити з насіння. Уздовж 
інших меж ділянки висаджені плодо-
ві дерева разом з кущами – смородина, 
хеномелес, аґрус, виноград, обліпиха, 
калина, гумі, барбарис, ірга, кизил, 
бобовник, аморфа, карагана (бобові ча-
гарники грунт збагачують) та ін. З пло-
дових не тільки груші -яблоні ростуть, 
а й каштани їстівні і хурма віргінська 
морозостійка посаджені, є і більш рід-
кісні і ніжні дерева всередині ділянки, 
де умови комфортніше. Багато з них 
можна виростити самостійно – з від-
ростків, насіння, живців. Скрізь різні 
квіти і лікарські рослини, на грядках 
всередині ділянки – висаджуються ово-
чі та зелень. Відстань між деревами в 
середньому 4 м. Зверніть увагу, що по-
руч висаджуються рослини різних ро-
дин, що дозволяє уникнути масового 
ураження загальними шкідниками та 
хворобами, конкуренції за зону росту 
для коренів. Навіть під волоським го-
ріхом, де загальноприйнято, що нічого 
не росте – весь простір засаджено. На 
ділянці присутні у великій кількості 
пряні і лікарські рослини, в т.ч. і ди-
короси. Багато дають самосів, який 
залишаємо, де не заважає. Наявність 
цих рослин, навіть якщо вони і не 
вживаються нами у ве-
ликих кількостях, дуже 
благотворно впливає на 
стримування популяцій 
шкідників, залучення 
комах-запилювачів і ен-
томофагів. А ще – це їжа 
і ліки, сировина для чаю 
та приправ, неповтор-
ні аромати і постійне 
різнобарв'я. Таких куль-
тур я нарахувала більше 
50, в основному багато-
річні – різні види м'яти, 
котовника та цибулі, 
лаванда, рута лікарська, 

кануфер, тархун і меліса, алтей, ехіна-
цея, материнка і чебрець, репяшок, по-
лин різний, чистотіл, лофант анісовий, 
пастернак і петрушка, безліч шавлії, 
фенхель, собача кропива, конюшина 
червона, буркун, еспарцет, люцерна 
та інші. З однорічних: нигелла посів-
на, змієголовник молдавський, бора-
го, амарант, гірчиця і безліч інших 
культур. Створюйте і ви свій простір, 
висаджуйте ті культури, які вам подо-
баються, і дивним чином для них усіх 
знайдеться місце на ділянці, а ви самі 
здивуєтеся – як помолодшали і поздо-
ровішали!

 Марія Газнюк, м. Київ
Завжди можна проконсультувати-
ся і придбати саджанці та насіння 

рідкісних дерев, пряно-ароматичних і 
харчових культур. 

Телефонуйте: (066) 300-80-24, 
(067)134-48-80

Гортензія деревоподібна

Кизил сорту  Видубицький 

Під яблунею

Під горіхом
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Посадка. Воістину це свята опера-
ція, і помолитися силам небесним тут 
просто до місця. З цієї операції почи-
нається таїнство об'єднання насіння і 
ложа, бульби і ґрунту – зароджується 
нове життя. Скажу відверто, посадку 
я веду вивірено, дуже ретельно, з боку 
здається, за часом навіть довго. Запев-
няю колег: від правильної підготовки 
і посадки картоплі в повній мірі зале-
жить і врожай. Нехай не ображають-
ся на мене деякі городники, коли все 
робиться в один квітневий (а ще гірше 
– травневий) день:  не пророщений се-
менник купується на ринку, привозить-
ся додому або на дачу, і тут же швид-
ко веселою компанією під лопати, як 
часто кажуть, «кидається в землю», і, 
як завжди, той, хто загрібає обсаджену 
площу, трохи спізнюється до обіднього 
столу своєї компанії.

Час старту посадки картоплі мене 
якось навчив визначати місцевий старо-
жил: викопую на повний штик лопатою 
ґрунт в городі, беру його в жменю, по-
мірно міцно стискаю в долоні і з висоти 
грудей відпускаю його у вільне падін-
ня. Якщо грудка липка і не руйнується 
при ударі об поверхню городу – садити 
ще рано, якщо розсипається на числен-
ні дрібні грудочки – ми запізнилися з 
ранньою посадкою, а знайшовши золо-
ту середину у строках посадки, семен-
ник буде покладено в м'який вологий 
ґрунт і прекрасно почне розвиток. Для 
вирощування картоплі надважливо за-
класти його у вологий ґрунт з темпера-
турою не нижче +6 градусів. А практич-

на порада – це не догма і не обов'язкове 
правило, але термометр нам не знадо-
биться точно. Зробивши кілька таких 
промірів в різних точках городу, можна 
безпомилково визначити час виходу на 
посадку картоплі. Вологість ґрунту на-
весні і влітку дуже зручно проводити 
вологоміром, придбаним в магазині 
місцевого Клубу ОЗ. Роблячи такі ви-
міри і фіксуючи їх в якомусь журналі 
спостережень, порівнюючи рік за роком 
результати, ви виробляєте у себе свого 
роду інтуїцію – коли і чим допомогти 
культурі.

Ширина грядки 90 см дозволяє мені 
висаджувати два ряди картоплі. Між-
ряддя для сорту Кіранда закладаю з 
практичних спостережень 60 – 65 см, 
провішуючи над майбутніми рядками 
шпагат на висоті 40 – 50 см від землі – це 
для мене орієнтир для початкового на-
різування рядків плоскорізом «Могущ-
ник». Є у мене в арсеналі інструменту 
ручний разокучник рядків, з його до-
помогою  розширюють і поглиблюють 
борозну, для ущільнення ґрунту під 
кожною насіннєвою бульбою (або його 
часткою, якщо саджаю різаний мате-
ріал) використовую дерев'яну палицю-
булаву за рекомендацією незабутнього 
Бублика Б.А. з Харківщини (цим інстру-
ментом я точно регламентую відстань 
між бульбами і глибину закладення).

Що стосується густоти посадки і 
глибини закладення насіннєвого ма-
теріалу, зазначу для Кіранди наступні 
параметри в залежності від кількості 
паростків на одній бульбі або її частці:

Число 
паростків, 

шт

Маса, г Густота 
в ряду, 

см

Глибина 
загортання, 

см

6 -10 и 
більше

80 и 
більше

30 – 35 12 – 15

4 – 6 50 – 80  20 – 30 12 – 15

3 30 – 50 15 – 18 10 – 12

2 25 – 30 12 – 15 7 – 9

1 ~ 25 10 – 12 5 – 7

Оптимальне поєднання параметрів 
«густота – глибина» визначалося мною 
роками на практиці і відповідає най-
кращій освітленості та оптимальній 
площі живлення кожної вегетуючої 
рослини в загальному масиві посадки, 
а це, в першу чергу, впливає на врожай-
ність і товарність картоплі.

Навколо бульб в лунки вношу золу, 
зрошую весь вміст лунки і ґрунт в ній 
Байкалом (1: 1000) і рясно засипаю лун-
ку органічним компостом разом з рясно 
розмноженими в ньому за рік хробака-
ми (нехай вибачить мене вікіпедія, але 
я їх завжди називаю ангелами землі) . У 
цей момент мені або членам сім'ї потріб-
но трошки попрацювати плоскорізом: 
підрівняти і злегка ущільнити компост 
в лунці, ґрунт для окучення повернути 
на компостну стрічку-борозду і провес-
ти легке (до 5 см) підгортання формова-
ного рядка ґрунтом у випадку, якщо у 
мене не буде можливості замульчувати 
картопляну грядку соломою або сіном. 
Останнє, що залишилося зробити в день 
посадки або за загальним її завершен-
ням, це розкласти краплинні трубки, 
підключивши останні до магістраль-
них водоводів (магістралі завжди у 
мене зимують з кранами на грядці, так 
що підключення – справа не складна). 
Підоперацій начебто й багато, але ро-
биться все швидко, всі дії доведені не-
мов до автоматизму. Все! Основа май-
бутнього врожаю закладена.

Технологія ухода.Часто рання по-
садка картоплі сполучається із загро-
зою поворотних заморозків (для пів-
денно-східних областей України цей 
природний катаклізм припадає в осно-
вному на кінець квітня – першу декаду 

Сорт -
     легенда

(продовження)
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травня). У випадку, якщо до цього пе-
ріоду картопля дружно зійшла, у своїй 
практиці використовував різні схеми 
захисту:

1. Застосування за 2-3 дні до очікува-
ного заморозка одного з кріопротекто-
рів за схемою і нормами заводу-вироб-
ника; ця операція дозволяє загустити 
міжклітинний сік у вегетуючих части-
нах картоплі і рослина здатна витрима-
ти заморозок до -4°С.

2. Підгортання сходів ґрунтом з між-
рядь.

3. Укриття сходів соломою.
4. Дощування водою з поливної сис-

теми (якщо площа посадки маленька).
5. Задимлення ділянки сирим багат-

тям з обов'язковим урахуванням про-
гнозованого напрямку вітру.

Про мульчування картопляних поса-
док можна вести розмову до нескінчен-
ності. Вважаю, що найважливіше – це 
те, що ґрунт не повинен залишатися 
голим під прямими сонячними проме-
нями, а вид матеріалу  для мульчі  під-
бирайте в залежності від ваших мож-
ливостей, враховуючи, що у вашій зоні 
є найбільш доступним і дешевшим. 
Товщина солом'яної мульчі у мене 18-
20 см, що забезпечує температуру по-
верхні ґрунту в прикордонному з со-
ломою шарі близько +20°С. Все: умови 
комфортної температури забезпечені 
і картоплі, і численній ґрунтовій жив-
ності; дворазовий добовий автополив 
від конденсування вологи з повітря 
працює; органо-мінеральна підгодівля 
закладена при посадці; полив підготов-
лений – запускаю на початку бутоніза-
ції; готуємо матеріали для позакоре-
невих підживлень культури. На малих 

площах посадок було б чу-
дово підготувати і викорис-
товувати розчини трав'яних 
настоїв. Щодо мульчі скажу 
головне: міряв температуру 
під мульчею і на поверхні 
голого ґрунту в 14 годин (пік 
спеки) найспекотніших днів 
2012 і 2013 рр. – +21°С і +66°С! 
Ці дві цифри красномовно 
дадуть відповідь майже на 
всі питання стосовно низь-
кої врожайності і вироджен-
ня картоплі в зоні ризикова-
ного землеробства.

Полив в картоплярстві, 
поряд з передпосадковою обробкою, до-
бривом, підгортанням і мульчуванням, 
є основою отримання високого врожаю 
картоплі. Надходження води в рослину 
регулюється транспірацією – випарову-
ванням.

У традиційному веденні культури, 
як відзначають вчені, за період веге-
тації на картопляному полі рослини 
випаровують 41%, а ґрунт – 59% від 
загальної кількості вологи, що надхо-
дить. Поглинання і переміщення води 
відбувається під дією присмоктуючої 
сили транспірації і нагнітаючої сили 
кореневого тиску по градієнті водного 
потенціалу в системі ґрунт – рослина – 
атмосфера. Випаровуючи воду, рослина 
змушує її надходити з ґрунту через ко-
ріння в стебла, листя, бульби. На виро-
щування одного кілограма картоплі за 
весь період вегетації рослина викорис-
товує з усіх джерел і резервів близько 

170 літрів вводи. Уявіть, який резерв 
економії ми включаємо, задіявши в тех-
нологічний ланцюжок мульчу і досить 
раціональний крапельний полив, та ще 
й під шаром соломи! При цьому поливі 
вся органо-мінеральна суміш в просто-
рі навколо бульбової маси рівномірно 
зволожується, всі макро– та мікроеле-
менти переходять у водні розчини і ко-
реневою системою споживаються.

Польова влагоємкість є одиницею 
вимірювання вологості ґрунту.

Нижня межа її для картоплі 80%, і 
тільки від посадки до сходів допуска-
ється 70-75%. Під час бутонізації та цві-
тіння, тобто коли утворюються бульби, 
картопля найбільш вимоглива до воло-
гозабезпечення і ПВ повинна відповіда-
ти 90-95%. Звичайно, маючи вологомір, 
цей контроль вести легко.

Позакореневе підживлення    
трав'яними настоями поєдную з золь-
ною витяжкою.

Боротьбу з колорадським жуком 
успішно проводжу Актофітом (тільки 
норму збільшую до 60 мл на 10 л води). 
Старт для цієї операції – початок ви-
ходу личинки з яйця. А до цього доро-
лих осіб намагаюся збирати вручну, 
частково скорочуючи їх чисельність і 
під'їдання швидко наростаючої вегета-
тивної маси картопляної ділянки.

Зростання бур'янів і відповідно бо-
ротьба з ними – для мого городу тема 
закрита; в грядках під шаром мульчі 
бур'яну пробитися важко, а після зби-
рання врожаю основної культури ґрунт 
ділянки засівається сидератами, які 
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знову глушать розвиток непрошених 
гостей.

Фітосанітарні роботи включають ві-
зуальний перегляд  і, за необхідністю, 
раннє викопування або видалення з ді-
лянки нестандартних, слабких і, якщо 
такі є, хворих кущиків. Насмілюся за-
певнити, що у Кіранди таких проблем 
майже не буває.

 Якщо уважний читач помітив, тру-
домістких технологічних операцій вліт-
ку на моєму картопляному полі, крім 
поливу, майже немає. І то роботи по по-
ливу зводяться до контролю за накопи-

ченням води 
в 10-ти кубову 
ємкість, її ви-
трачанням і 
контролем во-
логості.

Збирання. 
Збирання вро-
жаю роблю в 
міру настання 
біологічних 
термінів до-
зрівання сор-
тів Кіранда, 
К о н к о р д - 7 5 , 

Мона Ліза і деяких інших улюблених 
сортів. Для Кіранди – це 15-20 липня. 
Скошування бадилля перед збиран-
ням сприяє утворенню твердої щільної 
шкірки на бульбах і запобігає поширен-
ню хвороб, що бажають перекочувати з 
бадилля в бульби. Термін зрізання гич-
ки визначаю в основному візуально і, 
в основному, робиться воно вибірково 
в кілька етапів. Сигнал – пожовтіння 
листя і верхівкової частини бадилля. За 
7 – 14 днів залишені пеньки пагонів за-
сихають, але грають роль маячків для 
ручної копки кущів після зіштовхуван-

ня соломи на дві доріжки поряд з гряд-
кою. Копаю урожай зазвичай вилами.

Під час збирання врожаю раджу вес-
ти зваження, заміри площ, вести контр-
ольні записи в спеціальному зошиті. Не 
забуваю відзначати особливості погоди 
за фенологічними фазами картоплі в 
поточному році. Непогано зробити по 
можливості кілька фотографій, що ві-
дображають особливості технології та 
результати щодо врожайності.

Коли з неприхованою гордістю ди-
вишся на високі результати, хочеться 
планку підняти ще вище, це змушує 
вести подальший пошук невикориста-
них резервів технології. А ось за досвід 
підвищення родючості ґрунту на при-
садибній ділянці щиру подяку передаю 
Макіївському Клубу ОЗ, його організа-
тору, нашій клубній газеті, моїм стар-
шим за досвідом і віком колегам.

Бажаю шановним читачам міцного 
здоров'я, безхмарного мирного неба, 
гарних врожаїв і щедрої ниви.

З повагою, Ваш колега, 
член Макіївського Клубу ОЗ,

Таранюк В.Г.

Хочу розповісти читачам газети 
ситуацію, яка трапилася у мене на ді-
лянці в 2011 році. Ранньою весною, як 
тільки розпустилися квіти і листя на 
чагарниках і деревах, з'явилася чис-
ленна зграя літаючих комах на чорній 
смородині і чорноплідній горобині. 
Це були квітконоси: Оленка волохата, 
бронзівка і вишнева муха. Комах було 
багато - кущі чорніли від нашестя ко-
мах. Така ситуація спостерігалася на 
всьому садовому товаристві, в якому 
розташована і моя дача. Городники 
скаржилися на шкідників, яких не бе-
руть навіть обробки хімічними пре-
паратами. До мене сусіди приходили і 
запитували: «Що робити? Що буде з ча-
гарником? ». Відповідь була така: «Об-
робляти кущі біопрепаратами». Сама я 
почала з обробки Актофітом, але ночі 
були ще прохолодними і біопрепарат 
діяв повільно.Тоді я додала біопрепа-
рат Дачник, але комах було так багато, 
що одні падали, а інші прилітали зно-

ву. Відлітаючи після обробки біопрепа-
ратами, жуки падали і біля підніжжя 
чагарників, і на сусідніх ділянках. У 
третю обробку я посилила баківсуміш, 
додавши до Актофіту і Дачника ще 
Бітоксибацилін. Тільки після такої 

обробки нашестя комах зменшилося. 
Якби такі обробки робили в садовому 
товаристві ще й інші городники, то си-
туація з навалою комах вирішилася б 
швидше. Але люди ще все-таки більше 
довіряють хімічним препаратам, тим 

самим підриваючи своє здоров'я та 
здоров'я своєї родини. Можна піді-
брати й інші бакові суміші з інших 
біопрепаратів. Потрібно пробувати, 
експериментувати і отримувати хо-
роші результати. Наприклад, можна 
спробувати ЕМ-5, трав'яні витяжки 
з гірких трав, часникову витяжку, 
тютюновий пил та інші. Не потріб-

но лякатися складної ситуації - якщо 
є біопрепарати, вони неодмінно допо-
можуть.

Клуб Органічного Землеробства
 м. Красний Лиман 

Просяна Галина

Чи допоможуть біопрепарати? 
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Весна. З'являються перші її яскраві 
вісники – крокуси, гіацинти та інші пер-
воцвіти. І душа радіє! Життя 
триває!

Ми сім'єю живемо на своїй 
землі вже восьмий рік. Ростуть 
у нас і дерева, і чагарники, і, зви-
чайно ж, КВІТИ! Для мене квіти 
– це натхнення, краса, радість, 
захоплення діточок, це – жит-
тя! Квітів у мене багато. Раніше 
садила їх виключно на клумбах 
ближче до будинку, а недавно 
зрозуміла, що для мене означає 
фраза «Земля – квітучий сад!». 
Це не тільки сад в цвіту навесні, 
але і в квітах навесні, влітку і 
восени! І я почала садити і навколо дерев 
квіти: первоцвіти – тюльпани, нарциси, 
крокуси, гіацинти, вони порадують ран-
ньою весною, влітку – іриси, монарда, 
очиток та інші невибагливі квіти, восени 

– хризантеми, ай-
стри багаторічні (в 
народі називають-
ся Сентябрина), 
пізньоцвіти. Так 
потроху наш сад 
теж стає квітучим, 
як і мої клумби. І 
на грядках у мене 
теж – квіти. Дуже 
люблю гладіо-
луси поруч з го-
родніми росли-
нами. І капуста 
у мене вдається 

набагато краще на клумбах, ніж на 
грядках, адже там вона – королева!

А ще недав-
но прийшло 
мені на думку, 
що допоможуть 
мені зробити 
помістя квіту-
чим прості й 
улюблені мною 
з дитинства 
чорнобривці , 
цинії, кален-
дула, бариня 
(космос). Про-
стяки, як кажуть квіткарі, а я 
їх люблю. Навіть петунія-про-
стячок сама сіється з року в 
рік, прекрасно росте навіть 
в наших суховіях. А для гі-
бридів потрібні час, умови і 
подальший догляд для їх гар-
ного цвітіння. Тому садити 
можна будь-які квіти: і прості, 
і не дуже. Вони всі красиві і 
радують око однаково! Навіть 
найменша польова фіалочка 

дає натхнення і сил для нових звершень! 
А якщо кожен з нас буде прагнути ство-
рити для себе і своїх дітей та онуків кві-
тучий сад, то і вся наша планета-Земля 
скоро перетвориться на великий квіту-
чий сад!

Ще хочеться сказати трошки про хвой-
ні рослини. У нас ростуть туї (високорос-
лі та низькорослі, зелені та жовті), ялів-
ці (скельні і козацькі), ялинки, сосни, 

псевдотсуги, кедри. Вони чудово ви-
глядають в будь-який час року, але 
особливо взимку, коли так хочеться 
зелені. Вони-то її якраз і дають. Дуже 
по-живому виглядає ділянка з хвой-
ними породами дерев. Посадіть собі 

кілька хвойників, і 
ви їх обов’язково по-
любите назавжди!

Краси вам та на-
тхнення від краси і 
для краси!

З повагою, 
Оксана Зайцева,
с. Новопетрівське, 

Донецька область.

 Квіти?
   В саду!
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Здрастуйте, шановні читачі. 
Хочу сьогодні спробувати підня-
ти тему, значимість якої для мене 
дуже велика.

Перші дотики до рідної теми 
були у мене на дачі в дідуся з бабу-
сею і у вигляді простого інте ресу, 
коли я склав років п'ятнадцять 
тому просте родове дерево своїх 
найближчих предків. Вже пере-
їхавши жити в село, я частіше став 
замислюватися про роль різних 
зв'язків зі своїм родом, далекими 
і близькими родичами, і яке зна-
чення можуть мати живі рослини 
у встановленні цих зв'язків. З про-
стого інтересу питання про вічний 
зв'язок між поколіннями, поряд з 
багатьма іншими питаннями, став 
для мене життєво важливим, пер-
шорядним.

Коли я вперше уявив, що може 
відчувати людина під кроною де-
рева, посадженого триста років 
тому його пращурами в день його 
народження або зачаття, то у мене 
просто захопило дух, – стільки 
природної сили і сенсу додала ця 
картина в мій образ «оселі для лю-
дини». Оселі, простір якої дбайли-
во створювали, удосконалювали і 
зберегли, передаючи у спадок, його 
далекі і близькі предки.

Часом, спілкуючись з людьми на 
тему створення Родових Помість 
або життя на землі, я помічав, що 

природне і таке близьке 
моїй душі – просто зали-
шається у деяких людей 
в стороні. Помічається 
щось, що здається нере-
альним, фантастичним, 
суперечливим – і навко-
ло цього йдуть спроби 
розв'язати спор або диску-
сію. А можна просто зна-
йти місце, де хочеш жити, 
або привнести новий сенс 
у те місце, де вже живеш. 
Уявити, як будуть жити в 
цьому місці діти, внуки, 
правнуки,... вічно наро-
джуючи один одного.

Чесно кажучи, тільки 
цієї весни, коли вже під-
росли деревця в нашій 
оселі, я трохи починаю 
уявляти, якими вони бу-
дуть через 10 років, через 20 років... 
І уявити, як будуть жити тут мої 
внуки, який вигляд буде у дорослої 
оселі-помістя – це і досі важке для 
мене завдання зараз. Тому я розу-
мію, що «просто» уявити майбутнє 
на 10 або 50 років вперед – теж може 
бути важко комусь, як зараз мені.

В нашій великій оселі разом з 
іншими деревцями, ростуть у нас 
і дерева наших синів, посаджені 
на честь їхнього народження. Дуб 
старшого сина вже вище двох ме-
трів, і вітаючись з ним, п'ятирічний 

син, сидячи 
на моїх пле-
чах, ледве-
ледве дістає 
до верхівки. 
І я згадав 
н е д а в н о , 
що у моєї 
мами теж є 
дерево, яке 
її батьки 
п о с а д и л и 
на дачі в 
її честь – 
абрикос. Я 
пам'ятаю це 
дерево, про 
яке мама 

завжди з радістю говорила, воно і 
зараз росте на тій дачі. А улюбле-
на яблунька моєї бабусі тримала-
ся і (я в це вірив і доглядав за нею 
на дачі) підтримувала її здоров'я, 
коли вона хворіла.

З народженням першого сина, 
ми з дружиною частіше стали ду-
мати про наших далеких і близь-
ких батьків, згадуючи ті моменти, 
коли вони були з нами разом. І в 
підсумку, кілька років тому вирі-
шили намалювати у нас в залі на 
стіні дерево і розмістити на ньому 
фотографії дідусів, бабусь, батьків 
і нас самих з дітьми. Вийшло таке 
рідне (родове) дерево, дивлячись 
на яке наші малюки з народження 
бачили обличчя їхніх рідних, а ми, 
називаючи імена бабусь і дідусів, 
теж частіше про них думали.

Зараз у світі багато чого пере-
вернуто з ніг на голову. Цінності, 
які тисячоліттями зберігали наші 
предки, потоптані або перекруче-
ні. Роль дідусів і бабусь у вихован-
ні дітей – зведена до нуля. Людина, 
все життя проживши по колу: «ра-
нок–робота–вечір–телевізор–ніч–
сон–ранок–робота…–відпустка на 
морі...–ранок–робота», отримує до 
кінця життя допомогу на виживан-

Рідне дерево
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ня – пенсію і розлетілих хто куди 
дітей та онуків. Живучи в кварти-
рі або в будинку на маленькій ді-
лянці землі, бажання батьків – щоб 
діти жили самостійно, оскільки 
мало місця для спільного прожи-
вання. Ближче до старості літнім 
людям хочеться, часом, щоб буди-
нок перейшов у спадок, але діти 
вже живуть в своїх будинках (квар-
тирах), онуки – часто теж далеко... і 
будинки після смерті літніх людей 
продаються разом з усією спадщи-
ною, в тому числі з найціннішим 
– живим простором , що створений 
за стільки років. Продаж же бать-
ківських квартир – буденна справа, 
оскільки потрібно поділити спад-
щину, а гроші для того і створені, 
щоб розділяти було зручно.

Розмірковуючи над значенням 
дідусів і бабусь у вихованні та на-
вчанні онуків, я все ближче при-
ходжу до розуміння, що в певний 
момент відповідальність за мате-
ріальний достаток у великій ро-
дині повинні брати дорослі діти, 
а їхні батьки можуть займатися 
передачею сімейних і народних 
традицій, досвіду і знань – онукам 
і правнукам. Приклад такої карти-
ни в моєму розумінні: в родині, яка 
живе на своїй землі, один із синів 
з дружиною, чи дочка з чоловіком 
– залишаються жити в єдиному 
просторі з батьками чоловіка або 

дружини. При достатньому 
розмірі помістя, місця і робо-
ти вистачить на всіх, достаток 
теж буде.

Хто ж може бути кращими 
вихователями для малюків, 
ніж рідні дідусь і бабуся, разом 
з їх батьками?!

Чим ближче приходить це 
розуміння, тим більше бажан-
ня жити разом зі старшим по-
колінням, разом створювати 
простір для майбутніх поко-
лінь нашої родини, нашого 
роду. Взагалі, з літа минулого 
року ми з дружиною про це час-
то думаємо і розмовляємо один 
з одним. Вона бачить радісні очі 
дітей і бабусі, що разом садять кві-
ти і збирають ягоди. Я уявляю, що 
разом ми зможемо повніше відно-
вити уклад життя в сім'ї, щоб сини 
і майбутня донька відчули і усвідо-
мили природний порядок в сім'ї.

Думаю, завдяки спільному жит-
ті кількох поколінь, можна при-
родним чином з'єднати воєдино 
Пам'ять (родове дерево, інформа-
ція про яке є в кожній людині), 
Простір (рідну землю, оселю) і 
Сім'ю (рідних людей). Виростити 
дерево, створити будинок, народи-
ти вічність...

Для мене, з моїм, багато в чому 
міським, типом мислення, багато 
чого тільки починає усвідомлю-

ватися, хоча я думаю, що щось із 
сказаного мною – давно зрозуміле 
і прожито деякими з вас, шановні 
читаючі ці рядки життєлюби.

Може, хтось захоче продовжити 
лише підняту (буду сподіватися, 
що у мене вийшло) мною тему про-
довження життя на Землі в її при-
родному ритмі. Як відбувається 
передача знань у ваших родинах, 
сім'ях ваших дідусів і бабусь? Як 
передавався з покоління в поколін-
ня той стан, будучи спадкоємцем 
якого Людина живе по совісті і в 
ладу з Природою?

З повагою, Роман Зайцев,
 с. Новопетрівське

                   Дерево
Ты стал частенько замечать,
Что в беге дней, в цепи событий,
Кто-то незримый выручать, 
Тебя от бед твоих спасать
И выводить на путь избитый. 
И возникал в тебе вопрос: 
Откуда сила та струится?
И, видно, пламенный запрос 
Тебя вдруг в детство перенёс,
И видишь ты, иль тебе снится:

Припев:
Тобой посаженное дерево
Тебя от ветра защищает. 
Тобой посаженное дерево 
В жару и зной тебя спасает.
Тобой посаженное дерево 
Листвы шуршаньем успокоит,
Разгонит тучи над тобой,
Чтоб повстречался ты с судьбой,
Росою чистою умоет.

И снова гонка за рублём 
В пространстве, страхом накалённом. 
Но мысли чаще всё о нём:
Садили вместе, что с отцом, 
Из детства деревце зелёном.
Вокруг тебя пальба, борьба, 
За твою душу йдёт сраженье.
Но понял ты, что для тебя
Не тех защитников гурьба, –
Одно лишь деревцо важнее.

                       олександр самофал
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Молоде листя кропиви, кінського 
щавлю, звичайного кислого щавлю, 
подорожника, кульбаби, сниті, лобо-
ди, щириці. Все промити, дрібно по-
різати, додати молоде листя зеленої 
цибулі та часнику. Заправити рос-
линним маслом. Посолити. Можна 
також в такий салат додавати про-
рощений маш, сочевицю, пшеницю, 
жито, насіння соняшнику або зелену 
гречку.

Якщо зелені небагато, то можна 
додати нашинковану білокачанну ка-
пусту, моркву, буряк (натерті на терт-
ці або дрібно нарізані).

Кропиву можна не 
обдавати окропом, а 
просто загорнути в 
листя щавлю і дрібно 
порізати. Дрібно на-
різана, вона в салаті 
не пече. А залишаю-
чись свіжою, зберігає 
максимум корисних 
речовин і приємний 
аромат.

Трохи пізніше на-
весні до такого сала-

ту можна буде додати листя салату, 
шпинату, кропу, петрушки, редиски, 
моркви, буряка, гороху, винограду, 
чорної смородини, конюшини та ін. 
корисних трав, які у вас ростуть. А ще 
трохи пізніше – молоді свіжі огіроч-
ки, редис, ранню капусту, помідор-
чики!

Досить додати до звичного сала-
ту одну жменю листя кульбаби або 
кропиви, і ви додасте в свій раціон 
масу корисних речовин – вітаміни і 
мікроелементи.

Салат «Молодиця Весна»

3-х літрову банку заповнити 
на 1/3 промитим вівсом (звичай-
нісіньким). Насипати туди ж 5 
столових ложок цукру і 5 родзи-
нок (родзинки за бажанням, мож-
на і без них). Залити холодною 
кип'яченою водою по плечики і 
залишити на 2 дні.

Все!!! Перший квас буде тем-
нуватий і пахнути вівсом. Його 
можна вже пити, а можна зли-
ти, залити той же овес новою 
водою, і знову додати цукор 
або мед. Далі квас буде мати 
приємний колір і пузиритися, 
як газована вода! По мірі того, 
як вкуснющій квас буде зника-
ти в надрах вашого організму, 
необхідно додавати воду і цу-
кор (мед). Овес додавати вже не 
треба. Такої закваски вистачає 
на 1-1,5 місяця. Якщо квас випи-

вається не так швидко, то зберігати 
закваску можна в холодильнику.
Прекрасний напій для трудового 
дня!

Смачного!

Старовинний рецепт квасу з вівса

Газета розповсюджується за передплатою
(індекси: 99599 (рос.) и 37007 (укр.))

та в Клубі ОЗ в регіонах:

КИЇВ:
Дарниця (зал.) (044) 353-00-43
Пл.Перемоги ... (044) 484-54-80
Осокорки ......... (044) 229-87-22
Чернігівська ... (099) 249-05-73
Мінська ............ (099) 249-05-35
Севастопольска (099) 249-05-52
Лук'янівська ... (044) 221-70-92
Голосіївська .... (044) 228-38-15
Святошино ...... (044) 332-21-60
Васильківська (044) 362-32-09
Академмістечко (044) 221-20-75
Славутич ......... (044) 383-84-94
Троєщ.,Маяковського................... 

 ................................(044) 222-81-91
Троєщ.,Сабурова (044) 229-20-94
Русанівка ......... (044) 221-70-93
Борщагівка...... (044) 228-01-25

  РЕГІОНИ:
Авдіївка ........... (050) 806-04-13
Артемівськ ...... (066) 233-04-38
Біла Церква ...... (04563) 324-51
Бердичів .......... (067) 410-01-23
Бородянка ....... (067) 924-84-59
Боярка .............. (067) 378-07-49
Вінниця ............ (097) 953-32-71
Вишгород ........ (098) 855-93-33
Джанкой .......... (067) 185-58-50
Дніпродзержинськ (068) 838-59-32

Дніпропетровськ

(Комунарівська) (067) 639-77-30
Жашків ............ (097) 917-83-46
Ірпінь................ (067) 549-54-16
Канів ................. (096) 441-04-53
Костянтинівка ... (050) 904-66-12
Красний Лиман.. (066) 979-94-90
Красний Луч ... (050) 611-72-70
Літин ................ (097) 361-37-97
Лубни ............... (066) 269-62-71
Луганськ .......... (095) 455-19-81
Макіївка .......... (050) 760-17-71
Львів ................. (032) 243-02-00
Маріуполь ....... (097) 577-65-34
Ніжин ............... (096) 081-46-61
Одеса ................ (048) 702-33-89
Прилуки ........... (099) 421-79-99
Орджонікідзе .. (096) 973-62-48
Свердловськ .... (099) 742-20-00
Сімферополь ... (063) 752-54-38
Слов'янськ ....... (095) 252-67-77
Ставище ........... (097) 917-83-46
Суми  ................ (066) 686-48-74
Тетіїв ................ (067) 392-62-38
Умань ............... (098) 649-98-60
Фастів ............... (098) 764-51-98
Хмельницький (097) 870-34-76
Черкаси ............ (067) 369-73-02
Чоповичі .......... (096) 327-42-27
Ясинувата ........ (050) 837-31-40

Координати розповсюджувачів
газети «до Землі з любов'ю!»


