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Н а ш е  ж и т т я

Здраствуйте, шановні члени Клубу 
Органічного Землеробства!

Вітаю вас зі значимою  подією в на-
шому клубному житті,  вийшов 100-й 
номер газети «до Землі з любов’ю!» І, 
незважаючи на всі труднощі і перешко-
ди, які були і є в Клубі Органічного Зем-
леробства, клубна газета – продовжує 
жити і розвиватися!  

Що цікаво, газета «до Землі з 
любов’ю!»  з самого початку, з моменту 
її появи у 2007 році, – стала і на сьогод-
нішній день зостається, НАЙМАСШ-
ТАБНІШИМ проектом в Клубі Органіч-
ного Землеробства. 

А саме ЗАГАЛЬНОЮ СПРАВОЮ, 
в якій приймали і приймають участь 
організатори Клубу ОЗ, консультанти 
Клубу ОЗ, виробники клубної продукції 
і, що найцінніше, – рядові члени Клубу 
Органічного Землеробства. І вся ця ком-
панія являється як творцем газети  «до 
Землі з любов’ю!», так і її основним спо-
живачем. 

На сьогоднішній день, в основному, 
газету читають члени Клубу Органіч-
ного Землеробства. Хоча на початку 
було інакше, газета розповсюджувала-
ся серед дачників-городників, що впер-
ше знайомилися з Клубом Органічного 
Землеробства, і тільки за 2007 рік було 
розповсюджено близько 2,5 мільйони ек-

земплярів газети «до Землі з любов’ю!» . 
Ви просто уявіть собі, що більше двох 

мільйонів людей, одночасно, в різних 
куточках України, в далекому 2007-му 
році – почули, а багато хто і відчув наш 
клич – до Землі з любов’ю!  Думаю, біль-
шість із тих, хто прочитав ті номери га-
зети, більш свідомо стали відноситися 
до Землі-матінки. А багато хто приєд-
нався до нашого спільного руху: до Зем-
лі з любов’ю! 

Люди масово ставали членами Клу-
бу Органічного Землеробства, хто ор-
ганізаторами, хто консультантами, хто 
почав виробляти продукцію, яка від-
повідала гаслу:  до Землі з любов’ю! А 
хто просто практикував органічне зем-
леробство, приймав участь в семінарах 
і підтримував Клуб ОЗ, як міг. Члени 
Клубу  старалися придбати продукцію  в 
Клубі, розповсюджували клубну газету 
серед знайомих та близьких, проводили 
роботу з сусідами…

Приємно згадувати ті часи, коли 
Клуб Органічного Землеробства стрім-
ко «набирав висоту», а що тепер, –  з Клу-
бом, з клубною газетою?

Тяжкі часи переживає Україна, тяжкі 
часи переживає і Клуб. 

До речі, з самого початку газета «до 
Землі з любов’ю!» розповсюджувалася 
для дачників-городників безкоштовно. 

І фактично завдяки цьому і вдалося ба-
гатьом познайомитися з Клубом Орга-
нічного Землеробства. Потім був час, 
коли газета була тільки на продаж і по 
підписці. 

Але в червні 2012 року на семінарі, 
який спеціально був присвячений клуб-
ній газеті, учасниками було прийнято 
рішення повернутися до першої думки 
по газеті: зробити її безкоштовною для 
членів Клубу Органічного Землероб-
ства. Тим більше, що члени Клубу, в 
якійсь мірі,  оплачують клубну газету,  
купуючи продукцію в Клубі. 

Як і в 2007-му, так і зараз газеті «до 
Землі з любов’ю!» потрібна допомога 
членів Клубу – ваша свідома участь в 
житті газети! Починаючи з написання 
статей в газету  і закінчуючи її розпо-
всюдженням.

Газета «до Землі з любов’ю!» – це наш 
з вами рупор в суспільстві. Можливість 
висловити свою думку, обмінятися до-
свідом, повідомити про свої успіхи в 
хазяйнуванні на Землі в гармонії з при-
родою, можливо це допоможе комусь.

На мою думку, газета «до Зем-
лі з любов’ю!» була, є і буде одним з  
наймасштабніших проектів в Клубі Ор-
ганічного Землеробства, який об’єднує 
членів Клубу ОЗ в одну команду.

З повагою,
Юрій Гончарук

Організатор Клубу Органічного 
Землеробства м. Київ

Роль газети «до землі з любов’ю!» 
в Клубі органічного землеробства

Ты помнишь, как всё начиналось? 
Всё было впервые и вновь. 

Київський планетарій. Жовтень 
2006 року. Ранок перед відкриттям 
найбільш відвідуваної в Києві вистав-
ки-ярмарку для дачників, городників і 
садівників. Відвідувачі виставки вже 
вишикувалися в чергу перед входом 
в очікуванні, коли відкриють двері. Я 
проходжу уздовж черги і кожному в ній 
вручаю невелику листівку, вгорі якої 
логотип Клубу ОЗ з девізом «ДО ЗЕМЛІ 
З ЛЮБОВ'Ю!». У листівці – звернення 
до читачів, статті та рекомендації по 
клубній продукції, новини і акції, за-
прошення на семінари.

Я тоді й подумати не міг, що ця 
жовтнева листівка, видана тиражем в 

пару тисяч примірників, стане першим 
номером газети Клубу Органічного 
Землеробства. І що люди самі назвуть 
її «до Землі з любов'ю!». А найдивніше 
те, що лютневий випуск газети 2007 
року вже вийде майже мільйонним 
тиражем, і буде поширюватися по всій 
Україні.

На самому початку, в 2007-2008 роках, 
випуски клубної газети готувалися на 
ентузіазмі організаторів та загальному 
підйомі в Клубі Органічного Землероб-
ства. Виходила газета один раз в 2-3 мі-
сяці і поширювалася газета спільними 
зусиллями, коли кожен брав на себе 
відповідальність за поширення. Деякі 
поширювали десятками тисяч примір-
ників. Хоча газета і готувалася любите-

лями, але вона знайшла свого читача, 
і читачі-дачники активно вступали в 
Клуб Органічного Землеробства. Клуб 
впевнено набирав обертів, силу і вплив. 
За прикладом України організатори 
клубу в Росії стали видавати свої регіо-
нальні газети «до Землі з любов'ю!». І 
здавалося, що ще трохи, і та мрія, зара-
ди досягнення якої і задумувався Клуб, 
буде досягнута ...

Але в силу певних подій і внутріш-
ніх організаційних змін у Клубі, досяг-
нення цієї мрії відклалося на тривалий 
час.

Газета є прямим відображенням 
процесів, які відбуваються в Клубі ОЗ, і 
уважний читач знаходить в газеті крім 
корисних порад по догляду за садом і 

Ти пам'ятаєш, як все починалося?
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Н а ш е  ж и т т я

Здрастуйте, шановні читачі!
Думаю, можна все ж нас з вами 

привітати з ювілейним номером газе-
ти. Так, всього сотий номер, і стільки 
ще потрібно зробити. Але і пройдено 
разом вже багато чого. Відповідаючи 
за газету Клубу Органічного Земле-
робства протягом року, я зміцнився 
в вірі, що багато членів Клубу ОЗ і 
читачі газети – люди мислячі, такі, 
що  прагнуть думати, знаходити уні-
кальні рішення і для своїх ділянок, і 
для всієї Землі. І часто ваші знахідки, 
ваші рішення, у тому числі опубліко-
вані в газеті, є натхненням для інших 
читачів, які бачать, що у вас виходить 
– значить, і вони зможуть! Додають 
впевненості і нові знайомства в Клубі, 
і організатори Клубу ОЗ – підприємці, 
здатні продовжувати справу Клубу 
Органічного Землеробства, поширю-
вати газету, організовувати семіна-
ри та клубні зустрічі, і консультанти 
Клубу ОЗ, щиро співчуваючі людям. І 
ви, шановні читачі, ви – теж джерело 
натхнення та енергії!

Поява цього номера прямо пов'язана 
з усіма, кого можна назвати Клубом 
Органічного Землеробства. Адже, 
свого часу, багато з нас повірили, що 
ми зможемо жити в майбутньому, де 
звучить щасливий дитячий сміх, де в 
щасливих людських сім'ях, що живуть 
на своїй землі, народжуються здоро-
ві, розумні хлопчики і дівчатка, які 
стануть юнаками і дівчатами, а, подо-
рослішавши, – чоловіками і жінками. 

Зустрівши коханих, вони утворять зви-
чайну щасливу сім'ю, народять своїх 
дітей і продовжать життя і людський 
рід на прекрасній планеті Земля...

Повірили ми кожен по-своєму, ко-
жен в міру своїх сил і здібностей на 
той момент. Але я знаю точно – Клуб 
Органічного Землеробства живий сьо-
годні тому, що жива мрія і віра в те, 
що зможемо, зробимо, повернемо Зем-
лі-Матінці первозданну красу.

Той розмах, той стрімкий політ 
уяви, який був на початку становлен-
ня Клубу ОЗ, а головне, досить вільна 
думка, яка допускала масштабні пере-
творення в суспільстві, моделювала 
силу і зростання Клубу ОЗ, – привели, 
в тому числі, до появи цього ювілейно-
го номера.

Віра в розум людини, віра в май-
бутнє, в те, що ми зможемо повернути 
розуміння собі і оточуючим, стати ро-
зумними, – додала прискорення всьо-
му Клубу ОЗ, і переносить Клуб через 
час смути і сумнівів.

 Хочу передати читачам слова і по-
чуття подяки. За все! За всі ваші почут-
тя, слова, емоції. За критику, підтрим-
ку, листи, дзвінки... за те, що ви – живі, 
справжні, думаючі, відчуваючі!

І вам, організатори Клубу Органіч-
ного Землеробства та консультанти, 
передаю свою подяку. За те, що з чес-
тю ім'я Клубу Органічного Землероб-
ства носите, газету клубну у себе в 
містах поширюєте, а, значить, вірите, 
що витримаємо, зможемо мрію свою 
реалізувати, повернути собі і людям 
розуміння і відчуття, що Земля – жи-
вий організм.

Майбутнє газети, майбутнє Клубу 
Органічного Землеробства залежить 
від того, куди буде спрямована дум-
ка більшості учасників Клубу. Від 
здатності кожного з нас роздумува-
ти, відчувати, мріяти. За останні сто-
ліття і роки багато, що зроблено, щоб 
загальмувати думку людини, приту-

пити почуття, щоб більшість насилу 
змогли скласти план на найближчий 
час, думаючи лише про виживання і 
сьогохвилинні потреби. План на п'ять 
років вперед – важке завдання з ба-
гатьма невідомими для багатьох з нас. 
І все ж ця задача вирішувана. Кожен 
може змінити свій внутрішній стан, 
поставити мету повніше зрозуміти 
себе і природу – і реалізувати свою 
задумку. І світ навколо буде змінюва-
тись слідом за нами.

Спілкуючись в Клубі ОЗ, на зустрі-
чах, семінарах, сторінках газети, ми 
можемо разом визначати найближчі 
і далекі плани для Клубу і газети. Ра-
зом зможемо точно визначити, де ми 
зараз знаходимося, перспективні на-
прямки в клубній діяльності, оцінити 
ступінь достатності інформації, засо-
бів, матеріалів для досягнення мети 
Клубу Органічного Землеробства.

Шановні читачі, свої листи, відгу-
ки, пропозиції приносьте в Клуб ОЗ 
у вашому місті. Організатор Клубу 
знайде можливість переслати їх до 
редакції. Або надсилайте за адресою, 
що вказана на останній сторінці цього 
номера.

Нехай збуваються ці наші устрем-
ління!

З вірою в людину,
Роман Зайцев

    Погляд на майбутнє

городом, причини цих певних подій. 
У кожному номері є щось більше, зна-
чуще. У газеті присутній дух Клубу 
ОЗ, прагнення до того способу життя, 
в якому ми хочемо жити. Наше щире 
прагнення до чистоти помислів, ба-

жання створювати прекрасний світ, в 
якому буде добре жити. А газета є у цій 
справі важливим помічником.

Я вдячний вам за вашу участь і вашу 
підтримку Клубу Органічного Земле-
робства.

Нехай у вашому житті буде мир і 
радість.

Щиро і з любов'ю,
Петро Трофименко.

Організатор Клубу ОЗ, м.Київ
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п р и р од Н е  з е м л е р о б с т в о

Полунична (садова)
тепла грядка 

Дренажний канал – сховище вуг-
лекислого газу.

Принцип роботи полуничної (садо-
вої) теплої грядки такий же самий, як 
і розглянутої раніше городньої теплої 
грядки, але вона є із дещо збільшени-
ми розмірами і конфігурацією. Така 
полунична грядка шириною 1,3-1,4 м є 
більш потужнішою порівняно із горо-
дньою і формується вже за допомогою 
лопати і мотики. На ній, крім горо-
дніх культур, вирощуються і ягідники 
(полуниця, смородина, малина, вино-
град...), а також закладаються плодо-
ві сади. Особливо з інтенсивних порід 
плодових дерев – колонок, спурів, кар-
ликів. Рівчак такої полуничної теплої 
грядки (див.схему) шириною 60-70 см 
утворюється шляхом викопування ло-
патою канавки шириною у три штики 
лопати і глибиною в один штик (20-25 
см) по центру і на півштика по обидвох 
боках. А потім, коли із нього буде ви-
брана вся земля, по центру цього рівча-
ка викопується заглиблення (ще одна 
канавка) в один штик лопати (20-25 см). 
Це заглиблення, заповнене в основно-
му гілками дерев, відіграє роль дре-
нажного каналу. Але в його пустоти 
буде стікати не вода, а вуглекислий 
газ – основний корм рослин, частка 
якого разом із водою у живленні рос-

лин складає більше 75%. А сам вугле-
кислий газ утворюється у цій грядці в 
результаті дихання всієї земляної жив-
ності в дуже великій кількості. Оскіль-
ки вуглекислий газ важчий за повітря, 
то тоді цей дренажний канал стає своє-
рідним резервуаром (сховищем), де він 
буде зберігатися і поступово розходи-
тись на глибину і по сторонам грядки, 
розчиняючись у її грунтових водах, 
звідки він разом з іншими поживни-
ми речовинами у цих водних розчинах 
всмоктується коренями рослин і пода-
ється ними до листків для фотосинте-
зу. А інша частина вуглекислого газу 
утворює із цими ґрунтовими водами 
вугільну кислоту. Ця кислота вступає 
там в реакцію із нерозчинними солями 
фосфору, калію, інших мінеральних 
елементів і переводить ці сполуки у 
розчинний стан, який вже можуть за-
своювати рослини.

Хоча само собою зрозуміло, що та-
кий глибоко розташований і тому за-
вжди наповнений вологою мульчею 
дренажний канал є також стабільним 
джерелом інших поживних речовин. І 
не тільки поживних речовин. Адже че-
рез ці своєрідні щілини у землю легко 
проникає повітря і земля там дихає. А 
також волога. Земля на таких грядках 
здатна прийняти і зберегти в собі на-

віть самі найбільші опади, які випада-
ють у вигляді дощу і снігу.

Технологія ЕМ-мульчі в теплих 
грядках.

На дно рівчака після заповнення 
його дренажного каналу товстими гіл-
ками і стовбурами дерев накладаються 
дрібні гілки дерев і груба здерев'яніла 
органіка, а  по верху дрібніша (трава, 
сіно, солома). І все це щедро поливаєть-
ся Емочками, або посипається Бока-
шами, щоб одразу заселити органічну 
доріжку цих грядок ефективними мі-
кроорганізмами – Емочками (мікроор-
ганізми, які зароджують, несуть життя 
– у перекладі з грецької). Вибрана із 
рівчака земля розміщується поруч на 
кормових грядках (доріжках) висотою 
до 15 см, у яких буде висаджуватись 
полуниця. А решта землі – по газо-
нних доріжках, на яких одразу ж після 
ущільнення землі шляхом притопту-
вання будуть висіватися газонні трави. 
В такий спосіб прикриваються землею 
і заглушуються ті залишки рослин, які 
до того росли на місці такої грядки, і 
були попередньо зрізані мотикою або 
іншим способом. У випадку, коли на 
ділянці ростуть кореневищні бур'яни, 
такі як, наприклад, пирій або інші по-
дібні, то вони попередньо виводяться 
або приглушуються простими агро-

Володимира Розума
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технічними способами в залежності 
від пори року і їх кількості (але це вже 
окрема тема і про неї вже іншим ра-
зом). А вся ця зрізана трава буде слугу-
вати мульчею при заповненні рівчака 
полуничної грядки. 

Повторно поповнюються полуничні 
грядки в кінці літа або на початку осе-
ні дрібними гілками дерев, органікою, 
листям доверху – до рівня гребенів, і 
посипаються бокашами. Для профі-
лактики грядок від личинок травневих 
хрущів, жуків-коваликів (дротяників) і 
інших земляних шкідників ця органі-
ка поливається Метаризином. Це дасть 
можливість в кінці літа або на початку 
осені створити кущам полуниці опти-
мальний режим вологи і живлення, 
щоб у них змогли добре розвинутись 
плодові бруньки, які в той час закла-
даються, і від розвитку яких у вели-
кій мірі залежить урожай наступного 
року. А навесні (у квітні-травні місяці) 
грядка поповнюється дрібними гілка-
ми дерев, свіжескошеною травою по 
технології утворення ЕМ-мульчі. 

Для цього ЕМ-силос, який почав 
бродити у бочці (50 л) в результаті тиж-
невого настоювання закладеної туди 
різноманітної свіжескошеної трави, 
тоненьких дрібнонарізаних секатором 
гілочок дерев разом із листям, Емочок 
(0,5 л) і меляси (0,5 л) або такої ж кіль-
кості старого варення, розстелюється в 
органічній доріжці по мульчі, яка була 
закладена туди ще восени і поливаєть-
ся ЕМ-настоєм – водяним розчином, 
який залишився в бочці після вибиран-
ня із неї ЕМ-силосу, розведеним водою 
у пропорції 1:10 – 1:20, після чого все це 
накривається тими ж гілочками дерев 
разом із листками, свіжескошеною 
травою, сіном або іншою органікою до 
рівня гребенів, або навіть і вище – до 
рівня листків рослин. А якщо є в наяв-
ності солома, то бажано накрити все це 
зверху цією соломою. При необхідності 
влітку таке поповнення органікою гря-
док слід також повторити. Але вже без 
закладання туди ЕМ-силосу, оскільки 
Ефективні Мікроорганізми нами були 
внесені навесні, і вони в таких спри-
ятливих умовах там вже живуть і роз-
множуються.

При цьому слід зауважити одну 
важливу деталь, що ця минулорічна 
органіка після того, як на неї Ви покла-

ли ЕМ-силос і полили її ЕМ-настоєм, 
обов'язково має бути накрита по вер-
ху мульчею із гілок дерев, трави, сіна, 
соломи. Ціль – прикрити і захистити 
мікроорганізми від сонця, зменши-
ти вивітрювання вуглекислого газу в 
атмосферу, а також продовжити, роз-
тягнути в часі розпад органіки в орга-
нічній доріжці, не дати їй можливос-
ті всій швидко розпастися. Тому що 
тоді швидко розпадатися буде тільки 
вся минулорічна органіка під дією 
внесених туди Вами корисних мікро-
організмів і поживних речовин у цих 
ЕМ-силосі і ЕМ-настої, а інша части-
на повільніше – верхняя, із щойно по-
кладеної свіжої мульчі, де відсутні 
ці мікроорганізми. Але і поживних 
речовин, в тому числі газоподібних – 
вуглекислого газу і аміачного азоту, в 
рівчаку таких грядок із дренажним ка-
налом є цілком досить для повноцінно-
го забезпечування ними рослин, так як 
втрати їх із такого рівчака в атмосферу 
є мінімальними і вони одразу майже 
повністю засвоюються рослинами, які 
ростуть поруч на кормових грядках, 
через їхню кореневу систему.

Двохрядний догляд за кущами по-
луниці.

Самі кормові доріжки засаджу-
ються розсадою полуниці у два ряди 
з відстанню між ними 20-25 см і роз-
міщенням рослин в ряду на відстані 
20 см загущеними посадками. Це для 
того, щоб викликати у рослин моти-
вацію родити якомога більше якісних 
плодів (по систе-
мі І.Овсінського). 
Якщо корені роз-
сади довгі, їх 
укорочують на-
стільки, щоб вони 
змогли вільно 
розміститися при 
посадці у ямках 
і при цьому їхні 
кінці не були би 
загнуті догори. Бо 
в іншому випадку 
ріст коренів, а та-
кож відповідно і 
ріст рослин, буде 
загальмованим. 
Потім обов'язково 
ці корені розсади 
вмочуються у гли-

няну бовтанку і розсада висаджується 
в ямки, як правило, сформовані коли-
ком завглибшки 8-10 см і политими 
водою з Емочками або посипаними Бо-
кашами. Важливо верхівкову бруньку 
під час садіння не засипати землею і 
стежити за тим, щоб не оголювались 
корені. А після посадки, особливо вліт-
ку, висаджені рослини злегка накрити 
(притінити) мульчею (сіном, соломою) 
взятою із органічної доріжки, щоб до-
помогти рослинам зберегти ці декіль-
ка листків розсади, щоб вони не про-
пали (не зів'яли) під палючим літнім 
сонцем. Адже саме ці листки восени 
формують плодові бруньки – урожай 
наступного року. А через декілька 
днів, після того, як розсада прижи-
веться, повернути цю мульчу назад в 
органічну доріжку, і перевірити при-
живлюваність рослин. У місцях, де 
вони не приживились, підсадити нові. 
А також при цьому звільнити від землі 
сердечка глибоко посаджених рослин. 
Бо якщо своєчасно не зробити цього, то 
рослини, сердечка яких були присипа-
ні землею, можуть загинути або будуть 
дуже повільно розвиватися протягом 
всієї вегетації. Потім бажано полити 
ці ямки із висадженою в них розсадою 
тим же розведеним ЕМ-настоєм. Це все 
дасть змогу одразу внести в зону коре-
нів рослин полуниці не тільки поживні 
речовини, але й заселити її Ефективни-
ми Мікроорганізмами. В результаті 
цього полуниця добре приживається і 
ще встигає осінню сформувати добре 
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розвинуті плодові бруньки. А якщо 
розсади обмаль, то спочатку вона виса-
джується в один ряд, а потім поруч із 
першим рядом формується другий ряд 
шляхом вкорінення розеток, які вирос-
тають на вусиках полуниці. 

Коренева система полуниці недовго-
вічна, і старіння її стрижневих коренів 
починається на другий рік життя, а їх 
часткове відмирання відбувається вже 
з третього року. У зв'язку з цим най-
вищі врожаї полуниця дає на другий-
третій рік після її висаджування роз-
садою, а також із вкорінених перших 
розеток на вусиках від материнських 
кущів. Починаючи з четвертого року, 
продуктивність кущів полуниці падає. 
А на п'ятому році рослини різко знижу-
ють урожай із-за відмирання нижньої 
частини кореневища та основних коре-
нів. То і утримувати кущі полуниці на 
таких грядках більше трьох років недо-
цільно. 

Тому в наступні роки ці кущі полу-
ниці по черзі, кожен ряд через рік, од-
разу після плодоношення будуть по-
вністю вирізатись під корінь мотикою. 
І будуть використані, як мульча. А піс-
ля цього протягом літа, у ці вузенькі 
до 20 см смужки ряду, полуниця знову 
сама туди заселиться вкоріненими 
розетками вусиків, що будуть вирос-
тати із кущів сусіднього ряду, що за-
лишився, – це природній спосіб її роз-
множення. Нам тільки необхідно буде 
вкоротити ці вусики полуниці до пер-
шої розетки від материнського куща і 
злегка присипати їх вологою землею, 
або пришпилити їх в тому місці, де 
вони мають вирости (через кожні 20 см 
у сусідньому ряду), а також видалити 
всі інші непотрібні вусики.

Тому графік догляду за кущами по-
луниці  при такому двохрядному спо-
собі  наступними роками буде таким:

1 рік – збір урожаю із кущів першого 
і другого рядів полуниці;

• зрізання під корінь всіх кущів по-
луниці у першому ряді;

• заселення звільненого після пло-
доношення першого ряду рослинами 
полуниці шляхом проростання вкоро-
чених до першої розетки її вусиків із 
сусіднього другого ряду;

• видалення всіх зайвих вусиків на 
кущах полуниці другого ряду.

2 рік – збір урожаю із кущів першого 
і другого рядів полуниці;

• зрізання під корінь всіх кущів по-
луниці у другому ряді;

• заселення звільненого після пло-
доношення другого ряду рослинами 
полуниці шляхом проростання вкоро-
чених до першої розетки її вусиків із 
сусіднього першого ряду;

• видалення всіх зайвих вусиків на 
кущах полуниці першого ряду.

По суті нам при такому двохрядно-
му способі догляду за полуницею на 
цих грядках потрібно буде одержувати 
від кожного куща тільки один найкра-
щий вусик із однією розеткою на ньому 
для її вкорінення і проростання в сусід-
ньому ряді. Оскільки інші вусики, які 
виростатимуть, непотрібні і вони бу-
дуть вчасно вирізані, то це дасть змо-
гу одержувати дуже міцні і добре роз-
винені дочірні рослини, оскільки вся 
енергія материнського куща полуниці 
в тому випадку буде направлена через 
цей вусик на підсилення і розвиток 
цієї одної-єдиної дочірньої рослини. І 
кущі полуниці ростуть на таких гряд-
ках тільки три роки: на першому році 
життя рослини влітку вкорінюються 
із розеток на звільненому для них від 
рослин, що вже відплодоносили, місці 
і формують восени плодові бруньки. В 
наступні два роки плодоносять. А на 
третьому році одразу після плодоно-
шення видаляються. 

І саме полуниця при такому спосо-
бі догляду дає найвищі врожаї з най-

більшими плодами при мінімальних 
затратах праці. Бо вона тут вирощу-
ється окремими кущами, які до того 
ще є кущами першого порядку від ма-
теринських рослин. Крім того, якщо 
при вирощуванні полуниці на зви-
чайних грядках через кожні 5-6 років 
приходиться міняти її місце посадки 
у зв’язку з тим, що вона “виводиться” 
внаслідок хвороб, шкідників, висна-
ження землі під нею, а також наявності 
в таких посадках значної кількості ста-
рих кущів із відмерлою кореневою сис-
темою, то тут при такому двохрядному 
способі догляду таке явище відсутнє, 
оскільки на таких молодих здорових 
двох-трьохрічних рослинах ніяких хво-
роб і шкідників немає. Точніше, вони 
можуть навіть і бути, але в дуже незна-
чній кількості, і тому ніякої суттєвої 
шкоди кущам полуниці вони не завда-
ють. А земля під мульчею, оздоровле-
на нами  внесеним туди ЕМ-силосом з 
Емочками, навпаки, з кожним роком 
покращується – стає більш родючою. 
Тому полуниця в таких грядках на од-
ному місці може рости завжди і без ні-
яких таких проблем.

Оскільки бурянів в таких грядках 
немає, бо тут їм рости немає де, то до-
гляд за рослинами тут зводиться до 
того, щоб декілька разів протягом літа 
плоскорізом розпушити і прорідити ці 
два ряди полуниці, не допускаючи їх 
загущення, і видалити лишні вусики 
полуниці. А також поповнювати муль-
чею органічні доріжки.
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Килимова культура полуниці.
Хочу відмітити, що крім вищеопи-

саного двохрядного способу догляду 
за полуницею на таких грядках можна 
застосовувати метод так званої кили-
мової культури. Це коли після висадки 
розсади в один або у два ряди (залежно 
від її кількості) далі ці ряди загущу-
ються дочірними рослинами шляхом 
вкорінення розеток, утворюючи пло-
доносні смуги. В наступні роки нам 
потрібно буде тільки періодично про-
ріджувати ці суцільно заселені смуги, 
не допускаючи їх надмірного загущен-
ня, а також видаляти старі багаторічні 
рослини, вишукуючи їх з поміж моло-
дих дочірних. І одержувати повноцінні 
врожаї полуниці. Хоч і не такі високі, 
як при двохрядному способі догляду. 
Тому, що дочірні рослини, які виросли 
на такій грядці, вже не будуть в тому 
випадку рослинами тільки першого по-
рядку від материнських. Вони будуть і 
другого, або навіть і третього, порядку. 
А це вже само по собі зменшує їх про-
дуктивність, не кажучи, що на це впли-
не і надмірна їх загущеність, а також 
наявність серед них старих рослин, які 
вже вичерпали свій плодоносний ре-
сурс.

Так що, в залежності від своїх по-
треб і можливостей, ми можемо виби-
рати для себе оптимальний із цих двох 
названих варіантів догляду або навіть 
і поєднювати в певній мірі їх між со-
бою. Наприклад, так само, як і при 
двохрядному способі догляду, виріза-
ти по черзі кожного року після плодо-
ношення повздовжню половину кущів 
у цих плодоносних смугах із подаль-
шим заселенням туди кущів полуниці 
шляхом вкорінення розеток.

Все ж таки найпростіше і найлегше 
на таких грядках доглядати ремон-
тантні сорти полуниці, які розмножу-
ються поділом кущів, оскільки у них 
зовсім немає вусиків. Хоча, як прави-
ло, в таких грядках навіть і ремонтант-
ні сорти утворюють вусики, хоч і не в 
такій великій кількості, як звичайні 
сорти. Але цих вусиків є цілком до-
сить, щоб за допомогою їх можна було 
періодично заселяти ці два ряди полу-
ниці, а також одержувати високоякіс-
ну розсаду.

Догляд за висадженою розсадою.
В таких грядках вологи і поживних 

речовин є вдосталь протягом всього се-
зону, то й формувати їх і висаджувати 
на них полуницю розсадою можна за-
вжди і у всі пори року. Тільки для того, 
щоб розсада добре прижилась, потріб-
но вибрати час, коли є похмура дощова 
погода. Але коли такої дощової пого-
ди, особливо влітку (найбільш сприят-
лива пора для висадки розсади),  може 
не бути, то тоді висаджені рослини 
полуниці, як вже було сказано вище, 
прикриваються мульчею, яку необхід-
но буде декілька днів злегка поливати 
водою з лійки, що дасть можливість 
землю і рослини під мульчею тримати 
завжди зволоженими. 

А у випадку, коли не буде можли-
вості прикрити розсаду після її висад-
ки  мульчею, то для того, щоб зберегти 
ці листки розсади, протягом 1-2 днів 
слід застосовувати короткотерміновий 
штучний полив методом дощування. 
Навіть по декілька разів на день, щоб 
утримувати в той час землю і розсаду 
на ній зволоженими, поки розсада не 
приживеться. Тоді в таких умовах по-
луниця тут добре приживається і фор-

мує дуже великі і 
сильні кущі. А на 
наступний сезон 
вже дає гарний 
урожай. 

Слід зауважи-
ти при цьому, що 
розсада, яка виса-
джується весною, 
вже є однорічною, 
бо вона виросла 
влітку минулого 
року. Крім того ця 
висаджена навесні 
полуниця навіть 

і на другому році свого життя ще не є 
плодоносною, оскільки на ній після 
її висадки приходиться видаляти всі 
квітконоси для того, щоб кущі змогли 
краще розвинутися, а не виснажитись 
передчасним плодоношенням. І всту-
пають у плодоношення ці рослини 
тільки на наступний рік – на третьому 
році свого життя. Фактично в такому 
випадку вони плодоносять в повній 
мірі тільки один сезон. І після плодо-
ношення цей ряд вже старих кущів 
потрібно буде видаляти. Бо на четвер-
тому році, як вже було сказано вище, 
продуктивність їх падає внаслідок від-
мирання коренів. Тому найкраще виса-
джувати полуницю у другій половині 
літа або на початку осені розсадою із 
тих молодих рослин, які тільки но ви-
росли із вкорінених розеток, дотриму-
ючись всіх вимог догляду за нею.

До того ж така добре замульчована 
грядка зимою не промерзає, і корені 
рослин до весни встигають в ній гарно 
розвинутися. Так, навіть сформована 
і засаджена полунична грядка в січні 
місяці, коли не було ще снігу, (фото 2) і 
доглянута навесні за технологією ЕМ-
мульчі змогла дати урожай, який мало 
чим відрізнявся від того, який дали 
кущі полуниці, що взагалі не переса-
джувались у звичайних грядках, не ка-
жучи вже про те, що навесні рослини 
тут розвиваються швидше і дають ран-
ні урожаї, або навіть надранні, так як 
грядку можна навесні легко накрити 
плівкою або агроволокном за допомо-
гою дерев'яних або металевих дуг.

Запропонована технологія виро-
щування полуниці в теплих грядках 
дозволяє одержувати високі врожаї 
екологічно-чистої продукції без осо-
бливих затрат праці. Тому що тут ні-
коли вже не буде потрібно вносити 
ніяких мінеральних чи органічних 
добрив, а також відпадає потреба у по-
ливах і перекопуванні землі. Причому, 
ягоди в таких грядках будуть завжди 
чистими, оскільки відкритої голої зем-
лі тут немає зовсім, і вони, як правило, 
за величиною є завжди крупнішими, 
ніж на звичайних грядках.

(Продовження в наступному номері)

Розум Володимир Микитович, 
Клуб Органічного Землеробства, 

м. Тернопіль
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Міжрядні посадки дозволяють раціо-
нально використовувати площу і пожив-
ні речовини, прикрашають город.

Особливості, які треба врахову-
вати при міжрядному вирощуванні 
рослин:

- не можна саджати поруч рослини, 
які конкурували б у боротьбі за одні й ті 
ж самі поживні речовини і світло; 

- чим більше відстань між рослинами 
одного виду, тим менша ймовірність за-
раження шкідниками та хворобами;

- необхідно садити рослини з ураху-
ванням їх взаємного впливу.

Томати захищають всі види капусти, 
редьки і редиски від гусениці білана, 
капустяної мухи і капустяної блішки. 
Добре ростуть з цибулею, квасолею, 
огірками, салатом, солодким перцем, 
шпинатом, бобами, фенхелем, капустою 
(крім червонокачанної), редискою. Не 
люблять вони сусідства з горохом, морк-
вою, картоплею, буряком, кукурудзою.

Капуста захищає селеру від плямис-
тості (септоріозу). Добре росте поруч з 
квасолею, морквою, буряком, шпинатом, 
огірками, горохом, салатом, ревенем, бо-
бами. Не любить сусідства з цибулею та 
картоплею.

Буряк захищає моркву від гнилі бак-
теріального походження. При цьому 
сусідство з морквою його не надто задо-
вольняє. Добре росте поруч з капустою 
кольрабі, салатом, горохом, квасолею, 
бобами, цибулею, редькою, редискою. 
Не любить томати, кукурудзу, кучеряву 
квасолю, шпинат, цибулю-порей, карто-
плю. Цікаво, що сусідство з цибулею для 
буряка корисне, але сама цибуля при 

цьому пригнічується.
Квасоля (як і боби) захищає капусту 

від капустяної попелиці. Любить рости 
поряд з огірками, картоплею, капустою, 
ріпою, редисом, салатом, кольрабі, то-
матами, ревенем, буряком. Пригноблю-
ється горохом, морквою, цибулею, фен-
хелем.

Цибуля і часник захищають полу-
ницю від сірої гнилі плодів, моркву – від 
морквяної мухи і попелиці, салат – від 
попелиці. Люблять сусідство з огірка-
ми, салатом, кольрабі, томатами, кабач-
ками, пастернаком, квасолею. Погано 
ростуть поруч з картоплею, горохом, 
капустою, буряком, редькою, редискою, 
шпинатом, спаржею. Не люблять рости 
поряд з морквою, а ось морква виростає 
поруч із ними здоровою і великою.

Морква рятує цибулю від цибулевої 
мухи, редьку – від земляної блішки. До-
бре росте поруч з капустою, салатом, 
кольрабі, листовим буряком, редискою, 
цибулею, томатами, горохом. Небажа-
них сусідів для моркви немає.

Селера захищає капусту від гусениці 
білана і капустяної блішки. Добре рос-
те поруч з огірками, квасолею, горохом, 
бобами, квасолею, яка плететься, цибу-
лею-пореєм, шпинатом. Небажані сусіди 
– картопля і кукурудза.

Салат (качанний) захищає кольрабі 
та редис від блішки, моркву – від морк-
вяної мухи. Добре сусідить з томатами, 
огірками, квасолею, горохом. Не любить 
фенхель, редьку, селеру.

Шпинат росте здоровим і вітамінним 
поряд з картоплею, огірками, томатами, 
квасолею звичайною і кучерявою, редис-

кою, цибулею-пореєм, морквою і селе-
рою.

Картопля добре поєднується лише 
з кольрабі, квасолею і шпинатом. Пога-
ні сусіди для неї – огірок, горох, томат, 
цибуля, буряк, селера, солодкий перець, 
баклажани, фізаліс.

Кабачки і гарбузи погано сусідять 
з картоплею, томатами, редькою. Добре 
ростуть поруч з салатом, горохом, цибу-
лею, квасолею, шпинатом.

Горох добре уживається з огірками, 
капустою, салатами, фенхелем, буря-
ком, ревенем, морквою, редькою, редис-
кою, кукурудзою, шпинатом. Погано 
росте поруч c картоплею, томатами, ци-
булею, квасолею.

Огірки добре ростуть в сусідстві з 
капустою, кольрабі, горохом, бобами, ку-
курудзою, цибулею, селерою, часником, 
шпинатом. Особливо рекомендується 
висаджувати поруч гірчицю, коріандр, 
календулу, які, найчастіше, цвітуть ра-
зом з огірками і приваблюють комах-за-
пилювачів. Огірки погано уживаються 
з картоплею, томатами, баклажанами. 
Огірки хворіють поруч з салатом і ква-
солею.

Перець солодкий краще росте поруч 
з огірками, томатами, кольрабі. Погано 
уживається з усіма видами квасолі.

У редьки і редиски загальні симпа-
тії і антипатії. Обидві погано уживають-
ся з цибулею, огірками, китайською ка-
пустою. Хороші сусіди для них – томати, 
кольрабі, квасоля, горох, морква, салат, 
мангольд, шпинат.

Ріпа добре уживається з усіма куль-
турами.

При ущільнено-міжрядному вирощу-
ванні культур бажано щорічно вносити 
в ґрунт зелені добрива (жито, гірчиця, 
фацелія, люпин).

На ущільнених грядках можна виро-
щувати не тільки овочі, але і полуницю. 
Полуниця не переносить сусідства з 
огірками і капустою. Добре росте поруч 
зі шпинатом, цибулею, морквою, редис-
кою, квасолею, валер’янніцею. Цибуля і 
часник рятують її від сірої гнилі, покра-
щують смак полуниці. З ароматичних 
трав рекомендується вирощувати поруч 
з полуницею петрушку, шніт-цибулю, 
коріандр, кмин, огіркову траву.

Квітки пряно-ароматичних рослин 
залучають бджіл та інших корисних ко-
мах.

Спільна
посадка 

рослин



до Землі з любов'ю!  листопад 2015    9

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

Шановна редакція!
Я – член Клубу ОЗ у м.Рівне. На сто-

рінках Вашої газети хочу поділитись 
досвідом вирощування сортової карто-
плі. Більше 10-ти років займаюсь цією 
справою.

Під час збирання врожаю картоплю 
з кожного куща ложу окремо, а вже по-
тім з врожайних кущів відбираю вели-
ку картоплю. Якщо ви купили декілька 
кілограмів картоплі на насіння, то два 
роки садіть і велику, і малу, а далі від-
бирайте велику, тоді вона не буде зво-
дитись.

Картоплю, котру відібрали на насін-
ня, потрібно помити і розложити в один 
шар на світлому місці (тільки не на сон-
ці). Так вона лежить днів 20, а потім пе-
ревертаю її на другий бік, залишаю ще 
на 20 днів. Вона стане темно-зеленою, а 
від цього на 20-25 відсотків збільшить-
ся врожай. Не відкладайте озеленіння 
на весну, тому що весною якісного озе-
леніння не зробите. А мию я картоплю 
для того, щоб змити частинки землі, 
яка заражена різними вірусами, щоб 
не було поїденої або гнилої, і щоб кра-
ще озеленилася. До речі, ту картоплю, 
яку закладаємо для харчування, також 
мию, потім добре просушую, кладу в 
пластмасові 10-12-кілограмові ящики.

На початку березня починаю про-
рощувати. Підтримую температуру 
+14..+16°С в темному місці. Щойно 
з’являться паростки довжиною до 1 см, 
розкладаю в один-два шари і ставлю на 
світле місце, тоді паростки не будуть 
рости, а буде формуватись зелений ку-
щик. За 5-6 днів до садіння велику кар-
топлю ріжу по одному росточку, а дріб-
ну – на 2-3 частини.  З одного росточка 
може з’явитися 2-3 стебла, під ними 
сильна коренева система, а восени бу-
демо мати добрий настрій. Якщо ви вже 
розвели даний сорт, то можна різати по 
2-3 росточки, але для насіння ріжте по 
одному росточку, і вона не зведеться 10 
років.

В мене був надранній сорт «Рання 
роза», садив 12 років, і не зводилась.

Садити картоплю потрібно чим рані-
ше, тим краще. Багато хто говорить, що 
потрібно, щоб земля добре прогрілась, 
а картопля проросла, і тоді швидко 
з’являться сходи. Це неправильно. Кар-
топля проростає при +4°С. Якщо темпе-
ратура землі на глибині 8-10 см сягає + 
5°С, значить, можна садити. Чим довше 
картопля не сходить, тим краще розви-
вається коренева система, а це – залог 
високого врожаю, а якщо картопля ско-
ро викинула стебла, то всі поживні ре-
човини йдуть на формування куща, на 
кореневу систему залишається зовсім 
мало елементів живлення. 

Ділянку під картоплю готую з осені.  
Після збирання врожаю, ділянку засі-
ваю білою гірчицею. Весною рихлю.

Роблю рівці на глибину 10-12 см, між-
ряддя мінімум 60 см, в рядку відстань 
15-20 см, якщо садити одним ростком. 
Якщо ж 2-3 ростками – 25-30 см. Одразу ж 
нагортаю гребінь висотою 15-20 см. Що-
йно з’являться сходи, нагортаю гребінь, 
скільки вистачить землі. Не має значен-
ня, які сорти: надранні чи пізні, садити 
потрібно чим раніше, тим краще.

Такий надранній сорт, як «Киранда» 
(його ще називають «Китайським чу-
дом») або «Рів’єра», я висаджую в кінці 
березня або на початку квітня. Вже на 

початку червня маємо ранню карто-
плю. А якщо накрити картоплю агро-
волокном, то врожай отримаємо на 7-10 
днів раніше.

Через 2-3 неділі можна садити знову, 
і будемо мати два врожаї – це на Захо-
ді, а в Криму кажуть, що збирають три  
врожаї. 

Вирощувати сортову картоплю – це 
дуже важка робота. Багато чого потріб-
но  робити власноруч. Якщо застосову-
вати механізоване садіння і збирання 
картоплі, то це вже буде не сортове на-
сіння. Тут потрібно кожну картоплинку 
взяти в руки. Під сортову картоплю маю 
ділянку 10 соток. Більше вдвох з дружи-
ною обробити ми не зможемо. Кожного 
року висаджуємо більше 30-ти сортів 
картоплі. Якщо врожайність менша за 
1:15, то в реалізацію її не пускаю. На 
другий рік ще раз висаджую, якщо є 
врожайність, яка потрібна – залишаю, 
немає – значить, не розводжу.

Є в мене такі сорти, як «Тайфун», 
«Надійний», «Данко» – це середньости-
глі сорти, врожайність буває 1:25, 1:30. 
Середньоранні – «Каррера», «Фараон». 
Всіх сортів не можу описати.

Михольчук Володимир 
Тимофійович,

 с. Судилків, Хмельницька обл.
097-289-80-02

Досвід вирощування 
сортової картоплі

Часник бажано розмістити по всьому 
городу. Його ефірні масла мають анти-
біотичну дію, відлякують шкідників (в 
т.ч. нематод).

Кріп прискорює проростання сусід-
ніх культур, відлякує тлю, гусениць бі-
лявки, покращує смак гороху, цибулі, 

столового буряка.
Петрушка покращує смак томатів.
Базилік захищає рослини від борош-

нистої роси і двокрилих.
Шавлія – ворог морквяної мухи, сли-

маків, гусениць білявки. Погано поєдну-
ється лише з огірками.

Ромашку аптечну і майоран сіють 
поруч з цибулею.

Слимаки бояться гірчиці, ісопу, крес-
салату, кервелю, петрушки.

Гарного вам врожаю!
Олена Почтарьова, 

Клуб ОЗ,  м. Київ
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Ще 3000 років тому люди вже знали 
про лимон багато цікавого, культиву-
вали і вживали його з лікувальною ме-
тою. Цілющі властивості лимона відомі 
здавна, і завдяки їм він прославився на 
весь світ. Ще давньогрецький філософ 
Пліній стверджував, що лимон є винят-
ковим засобом від отрути. За іншими 
розповідями, злочинці, засуджені на 
смерть через укус отруйної змії, рятува-
лися тільки тому, що вони перед стра-
тою з’їдали лимони. Дерева лимона 
досягають від 3 до 7 метрів заввишки, 
пагони їх мають значну кількість ко-
лючок. Стиглі плоди жовті (або зелені), 
майже завжди видовжено-овальні, з 
більш або менш розвинутим соско-
подібним кінчиком. Плодоносне дерево 
дає 150-200 плодів масою 200-400 г.

Соковита м’якоть плоду містить 5-7% 
лимонної кислоти і багато вітаміну С. 
У шкірці вміст цього цінного вітаміну 
у 2-3 рази більший, ніж у м’якоті. У 
соку та шкірці лимона виявлено віта-
мін Р, який поліпшує обмін речовин 
у стінках судин, а отже, підвищує їх 
еластичність, запобігаючи тим самим 
появі склеротичних змін. Сумісна дія 
вітамінів С та Р підвищує працездат-
ність організму, зменшує його втом-
люваність, полегшує лікування від  
багатьох хвороб. У плодах лимона мі-
стяться вітамін В, невелика кількість 
вітаміну А, азотисті речовини, цукри. 
Лимонна кислота – цінний продукт і 
має лікувальні властивості – розчиняє 
сечову кислоту і за всіма даними може 
бути лікувальним засобом проти атеро-
склерозу. Лимонний сік допомагає зас-
воюватись організмом людини фосфору 
і кальцію. 

Усі види цитрусових – волого– та 
світлолюбні рослини. Оптимальною 
температурою для їх росту та розвитку 
є +16..+20°С. Потребують вони піскува-
тих, повітро– та водопроникних ґрун-
тів слабо кислої реакції. Цитрусові ро-
стуть, цвітуть і плодоносять протягом 
усього року. Заміна листя у них від-
бувається поступово, в міру їх старіння. 
Кожен листок живе в середньому близь-
ко двох років, а за сприятливих умов та 
при доброму догляді – 3 роки. При ці-
лорічній вегетації листки випаровують 
багато вологи, тому утримання крони 
в чистоті має неабияке значення. Не-
обхідно ретельно доглядати за листям: 
часто мити його водою, не рідше 1 разу 
на 15 днів, а влітку – частіше.

За сприятливих умов – сонячне або 
дуже освітлене місцеположення, рів-
номірний полив, своєчасне пересаджу-
вання, відсутність протягів, рівномірні 
температури та вологість повітря, до-
даткове досвічування взимку – цитрусо-
ві протягом року мають кілька періодів 
росту (наприклад, лимони – 3-4). Слід 
пам’ятати, що від стану та кількості 
листків залежить стан дерева, цвітіння 
і плодоношення.  У листках цитрусових 
нагромаджується запас поживних ре-
човин, які поступово витрачаються на 
розвиток, цвітіння і плодоношення, а 
також на інші процеси життєдіяльності 
рослин.

Листопад, особливо масовий, свід-
чить про несприятливі умови вирощу-
вання. Потрібно дуже старанно обері-
гати торішнє листя (темніше і товсте), 
яке навесні фізіологічно більш активне 
і забезпечує поживними речовинами 
всю рослину.

Опадання листя, спричинене неспри-
ятливими умовами, негативно впливає 
на врожай рослин. Вченими встановле-
но, що для утворення одного плоду ро-
слини повинні мати не менше 10 зрілих 
листків.

Поливати цитрусові слід рівномірно, 
збільшуючи норму води навесні та вліт-
ку, особливо в жарку та сонячну погоду. 
Поливати потрібно тоді, коли сонячні 
промені не попадають на листя, тому 
що краплі води, діючи як лінзи, можуть 
попалити листя.

Оптимальною землесумішшю для 
вирощування цитрусових (зокрема, ли-
монів) вважається суміш з листяної, 
дернової (дрібногрудкуватої) землі, 
старого перепрілого гною та дрібного 
річкового піску (2:2:2:1).

Цитрусові – світлолюбні рослини, 
тому їх краще вирощувати у приміщен-
нях південної, південно-східної та пів-
денно-західної експозиції. На літній 
період, якщо рослини не дуже великі 
і є можливість, їх краще виносити на 
гарно освітлене сонцем місце у садок 
або на балкон (попередньо захистивши 
рослини) від протягів. Весною виносити 
потрібно в похмурий день, а осінню ви-
носити, навпаки, – в сонячний.

Плоди достигають протягом 150-
200 днів (лимон). Нестача поживних 
речовин є основною причиною пога-
ного росту, осипання зав’язі, квіток і 
плодів. Отже, у закритих приміщеннях 
цитрусові треба регулярно (раз на ти-
ждень) підживлювати у період масо-
вого зв’язування плодів, тобто з весни 
до осені, розчином органічних добрив 
слабкої концентрації.

Кількість розчину, яку потребує ро-
слина, варіює залежно від об’єму гор-
щика, стану рослини, її висоти, кіль-
кості листків на рослині, періоду року. 
Орієнтовно на одну добре розвинуту 
рослину заввишки до 1 м треба давати 
біля 0,5 л розчину.

Листочки лимона виділяють фітон-
циди (леткі вуглеводи), які не дозволя-
ють розмножуватись хвороботворним 
бактеріям. І тому в будинку, квартирі, 
в яких росте лимон, повітря майже сте-
рильне. Сім’я, у якої росте лимон, ніко-
ли не хворіє на грип.

Ілючек Ф.В.,
 член Клубу ОЗ, м. Рівне

Лимон
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Під час президентства В.А. Ющен-
ка в місті я зустрів знайомого агро-
нома з Маньківського району. Кре-
мезної статури, з сивим волоссям, 
який виходив по колгоспних полях 
не одну сотню кілометрів, він став 
розповідати про своє село. Славило-
ся воно своїми врожаями. Вийшло в 
мільйонери. У всіх була робота. Ди-
тячий садок і школа були заповнені 
дітьми. Вечорами молодь заповню-
вала клуб, в якому працювало багато 
гуртків.

– А зараз?, – гірко зітхнув оповідач 
і продовжив: – Молодь розбіглася. 
Все прийшло в запустіння. Тисячі 
гектарів землі віддані в оренду бель-
гійцю, у якого працює всього 18 чоло-
вік, і це з нашого колись багатолюд-
ного села. Вирощують рапс. Якось 
було таке, що у багатьох людей в селі 
стала сильно боліти голова. Захви-
лювалися селяни, стали мені скар-
житися. Живу я недалеко від поля 
бельгійського орендаря. Взяв лопату 
і пішов до цього поля. Скоро з'ясував, 
що воно рясно зрошене сильнодіючи-
ми хімікатами. Що заїжджому ви-
робнику до української землі? Йому 
потрібен швидкоплинний прибуток. 
Набив кишені, спустошив землю і 
поїхав, – завершив свою розповідь 
старий агроном і заплакав. Розпро-
щався я з агрономом, який все життя 
вирощував пшеницю.

Скоро по центральному радіо я по-
чув виступ президента України В.А. 
Ющенко про землю. Глава держави 
на всю країну заявив, що земля є то-

варом, у зв'язку з цим підлягає про-
дажу. На підтвердження своїх слів 
він навів приклад, що продаються 
машини, як товар, тоді чому не мо-
жуть продавати землю? Агітаційну 
заяву президента про продаж землі 
я прийняв неоднозначно. Товар во-
лодіє певними ознаками: строками 
зберігання та використання, після 
чого він йде на утилізацію. Земля 
ж – унікальне природне явище, і до 
неї зазначені ознаки незастосовні. 
Далі президент заявив і намагався 
обґрунтувати про ефективність ви-
користання землі, якщо вона пере-
йде, як товар, у приватні руки. З цією 
концепцією також не можна пого-
дитися. Ефективність приватника 
або орендаря досягається нещадною 
експлуатацією землі, внесенням до 
неї величезної кількості мінераль-
них добрив і отрутохімікатів. З го-
дувальниці, що дає здорове життя, 
вона починає приносити хвороби 
рослинам, тваринам і людині. Кому 
потрібна така ефективність? І ще 
один важливий момент. Земля, що 
не є властивим товару, незважаючи 
на знущання над нею з боку людини, 
здатна відновлюватися, щоб набрав-
ши необхідну кількість мікроеле-
ментів, продовжувати давати життя 
рослинам всіх видів і людині. Прав-
да, їй вдається це не завжди, і на зем-
лі залишаються «лисини» – у вигляді 
глинистих або піщаних ділянок, ма-
лопридатних для вирощування висо-
ких врожаїв. Не витримує критики і 
те, що земля продається і купується 

у всіх країнах світу. Не можна в різ-
них частинах світу жити за одним 
принципом, за одними правилами і 
одним мірками, не враховуючи клі-
матичних, географічних та інших 
умов, а також сформованих історич-
них суспільно-виробничих відносин, 
таких, як в українському селі.

Кучма, Ющенко і їх однодумці, 
обґрунтовуючи руйнування сіль-
ськогосподарських кооперативів, 
наводять для прикладу західних 
фермерів, які всіх годують. Але ці 
політики ніколи не приводили по-
рівняльних даних щодо історичного 
розвитку сільського господарства 
на заході і в царській імперії. Там 
не було кріпацтва, а у нас воно було 
багато століть, там земля цінувалася 
на золото, а у нас з-за великої кіль-
кості – варварськи використовувала-
ся, там через брак землі виростали 
густонаселені міста, а у нас так і за-
лишалися глухі села на неосяжних 
просторах та ін. І ще. Кооперативом 
легше купити техніку, побудувати 
дороги, школи, садки, медпункти та 
інші об'єкти соціального забезпечен-
ня. І головне з головних – зберегти 
землю – матір. З 23-річного досвіду 
існування України можна вже зараз 
зробити висновок: держава, зруйну-
вавши кооперативне сільське госпо-
дарство, пішло по шляху регресу.

Є в світі цінності, які народжу-
ються з людиною, живуть в ній і з 
нею вмирають – це мати. А земля 
– це теж мати. Якщо вона купу-
ється і продається – вона не може 

Лист сина
Добрий день, редакція "до Землі з любов'ю!". Прошу прочитати і дати оцінку, тому що для того, хто написав, 

вона дуже важлива (дуже важливо відчувати, що ти ще потрібен суспільству, незважаючи на всі хвороби і нега-
разди), і, сподіваюся, підкріпить його здоров'я. По можливості прошу передати тексти керівникам ветеранської 
організації Києва та України.

Статті (Звернення і вірш) написані моїм батьком практично наосліп. Йому пішов 85 рік. На даний момент він 
очолює юридичний відділ ветеранів міста Умані, входить до президії цієї організації. Торік переніс три реанімації 
і лікарі ставили діагноз, що він не буде ходити (лікарі реанімації ставили діагноз: інсульт, інфаркт, рак...). Лікарі 
швидкої допомоги пішли ще далі, сказавши: "Дайте дідусеві спокійно померти ...".

Він не тільки став ходити – посадив і виростив на городі понад 100 помідорів, а  ще й написав 5 статей, які 
опублікували в місцевій та республіканській пресі ("Голос України" – стаття про землю). 

Тримаються ще ветерани!
 Вадим Перегуда

Земля - рідна мати!
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бути годувальницею і захис-
ницею своїх дітей.

Охоплений думками і хви-
люванням, а бувало, що й з над-
лишком, я думав про зруйнова-
ні і прихватизовані промислові 
підприємства, зруйновані сіль-
ське господарство, армію і флот 
і.т.д. І ось і настала черга зем-
лі...

Я сів за стіл і написав лист, 
який 20.09.2009 р направив реко-
мендованими листами на ім'я 
президента країни В.А. Ющен-
ка, голови кабінету міністрів 
України, голови Верховної Ради 
України. Аналогічні листи були 
направлені лідерам основних 
політичних партій з прохан-
ням не допустити хижацького 
і злодійського розбазарювання 
землі. Відповіді ні від кого не отри-
мав. І це зрозуміло. Всі були зайняті 
прихватизацією загальнонародної 
власності, накопиченням нечесного 
капіталу, підганянням та прийнят-
тям законів, що закріплюють пере-
хід багатств країни у приватну влас-
ність. У Конституції закріплюється 
недоторканність землі. Пограбу-
вання народу було узаконене, коли 
до президентської влади прийшов 
Леонід Кучма. Він разом зі своїми 
соратниками, з мовчазної згоди на-
роду, продовжував розширювати і 
закріплювати свої «революційні» 
починання, а також активно взявся 
за руйнування однієї з основних ба-
зових складових держави – сільсько-
го господарства – колгоспів і рад-
госпів. При Кучмі почалася масова 
таємна купівля та продаж землі за 
хабарі. Не обійшлося тут без стріля-
нини і вбивств. Президент Ющенко 
всіма силами прагнув узаконити 
капіталізацію з продажу землі. Він 
неодноразово виступав і доводив, 
що земля є таким же товаром, як ма-
шина або інша річ, що знаходиться 
в користуванні людини. Президент 
робив посилання на країни, де зем-
ля продається і є товаром. При пре-
зиденті Януковичі тривав таємний 
продаж землі. При всіх президентах 
парламентом накладався мораторій 
на продаж землі. Однак, це був фор-
мальний акт, він не виконувався, як і 

багато інших законів. Особливо слід 
зазначити, що президентами Крав-
чуком, Кучмою, Ющенком і Януко-
вичем та їх найближчим оточенням 
була породжена в країні і на всіх 
поверхах влади тотальна корупція. 
Корупція завжди була. Вона живуча, 
як цвіль, де сирість і темрява. Але 
таких розмірів – історія слов'янських 
держав ще не знала. Вона так сильно 
проявилася внаслідок грабіжниць-
кого присвоєння загальнонародної 
власності. Не будемо далі на ній зу-
пинятися – це окрема тема. Продо-
вжимо про землю. При президенті 
Порошенко вперше по центральному 
радіо прозвучало про продаж землі в 
місті Києві. Процес пішов. Що чекає 
нас? Коли з'явиться світло в тунелі? 
Чому так наполегливо мільйонери 
і мільярдери просувають землю на 
«полиці» товару?

Чи створені наша земля і людина 
Богом я обговорювати не збираюся, 
тому що я людина віруюча. Знаю 
також, що всі президенти – вірую-
чі. Зазначу, що віра є духовна і та, 
яка здобувається разом з посадою. 
До якої кожен з них належить, я не 
знаю. Висновок цей можна зробити 
по їхнім вчинкам та прийнятим за-
конам. Так от, якщо земля і людина 
створені Богом, то земля і людина 
не можуть бути товаром. Людина і 
земля невіддільні. Якщо земля може 
продаватися, то чому не може купу-

ватися і продаватися людина? Тим 
не менш, в житті це відбувається 
часто, що суперечить нормам моралі 
та всіх світових релігій. Саме через 
це протидія – між землею і людиною, 
що прагне оволодіти нею для свого 
збагачення, тисячі років ллється і 
продовжує литися кров.

Щоб продовжити тематику про 
землю, мені необхідно торкнутися 
і іншого аспекту – про походження 
землі. Згідно вишукувань і висно-
вків вчених вік нашої планети стано-
вить 4 мільярди років. Потрапивши в 
сприятливі умови сонячної системи, 
знадобилися мільярди років, щоб 
сформувалися на нашій землі атмос-
фера, ґрунтовий покрив, різноманіт-
ність рослинного і тваринного сві-
ту. Щоб землі стати годувальницею 
всього живого, по її вдосконаленню 
невпинно працювали і працюють 
сонце, вода, бактерії, рослини та ін., 
відкладаючи в неї грам за грамом ті 
мікроорганізми і речовини, які жив-
лять і зрощують ту красу і життя, 
яка оточує нас.

Верхній покрив землі – це вели-
ке творіння природи. Він ніжний 
і вразливий. Він також хворіє, і 
якщо йому не допомагати і не лі-
кувати, він нас залишить голо-
дними і прирече нас на непередба-
чувані наслідки. У різних місцях 
України та далеко за її межами 
до верхнього родючого шару зем-
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лі найпильніша увага – це наці-
ональне багатство. Скрізь він 
різний – по своєму забарвленню і по 
товщині. Над землею прошуміли мі-
льярди і мільйони років, і наскільки 
тонкий цей шар. 12000 років тому, як 
стверджують вчені, з'явився сучас-
ний тип людини – Гомо Сапієнс. І з 
цього часу він грубо порушує спокій 
землі. Не позбавили від його хижаць-
ких навичок і найбільший зліт науки 
і прогресу. Він, використовуючи всі 
отримані знання, заради задоволен-
ня своїх бажань і потреб, риє на цій 
землі незліченні кар'єри, прокладає, 
де потрібно і непотрібно, дороги, зни-
щує ліси, отруює водойми і навко-
лишнє середовище, і, якщо потрібно, 
скидає на цю землю тисячі і тисячі 
тонн вибухівки, поливає її отрутами 
і невпинно кричить про демократію і 
свободу своїх злочинних дій. Дивно 
й огидно те, що це роблять певні не-
великі групи людей, а мільйони їх не 
можуть зупинити.

Як зупинити це безумство?
Як захистити землю, яка дала 

нам життя?
Земля все терпить ...
З давніх часів її називають 

матір'ю. То чи можна Мати всіх ма-
терів, що дає всім життя, перевести в 
товар? Ці капіталістичні ділки доду-
маються ще перевести в товар атмос-
феру і сонячні промені. При Радян-
ському Союзі земля і вода товаром 
не були. Вони були безкоштовні.

Імпортних сільгосп спеціалістів в 
Україну наїхало багато. У їх користу-
вання надані тисячі і тисячі гектарів 
землі. У них єдиний спосіб піднят-
тя врожаїв – мінеральні добрива та 
отрутохімікати. Після таких «ва-
рязьких» наскоків земля бідніє, ви-
снажується, хворіє і на багато років 
виходить з сільськогосподарського 
обігу. Що до цього бельгійцю, фран-
цузу чи німцеві? Земля не їх, пережи-
вати не доводиться.

Невгамовний і агресивний Гомо 
Сапієнс, вилізлий з «грязі в кня-
зі», що назвав себе царем природи, 
озброєний технологіями 21 століття, 
став щосили пиляти сук, на якому 
сидить.

Відомо: щоб людина довго жила, 
не хворіла і була щасливою, вона 
повинна харчуватися екологічно 
чистою та безпечною продукцією. 
ґрунт, багаторазово зрошений хі-
мічними добривами, безперечно 
підвищує врожайність всіх куль-
тур, захищає їх від шкідників і мов 
би їх бальзамує, продовжуючи тер-
мін зберігання. Але це лише одна 
сторона медалі. Кількість – це не 
означає якість. Хвора земля – мати 
і своїм дітям  стала передавати свої 
хвороби – у вигляді нітратів і різних 
шкідливих хімічних сполук, що руй-
нують в людині імунну, серцево-су-
динну та іншу системи. Конкретних 
фактів цього незліченна безліч. У 
будь-якому місті країни підійдіть в 

поліклініку, і ви зустрінете там на-
товпи людей в кабінетах всіх ліка-
рів. Підіть на кладовище, і ви поба-
чите масштаби їх зростання кожного 
року.

У справі порятунку Матері – зем-
лі мої рецепти прості і не нові. Ми 
часто чуємо з усіх боків: ми йдемо в 
Європу, ми будемо жити, як у Європі. 
У Європі свобода, демократія, висока 
культура і.т.д., і.т.п. Щоб осмислити, 
що нам потрібно робити, як йти, що 
будувати і як зберегти для майбут-
ніх поколінь живу матір – землю, 
давайте відкинемо емоції, політичні 
та ідеологічні нашарування зі свідо-
мості, і подивимося об'єктивно в своє 
минуле. Є приказка: «Минуле – кра-
щий пророк майбутнього».

Одним з великих створінь радян-
ського народу, ваших дідусів і ба-
бусь, на яких Ви зараз наплювали, 
була побудова колгоспно-коопера-
тивної системи. Як і кожне нововве-
дення, воно вимагало неймовірних 
витрат і втрат. І проходить воно 
завжди неспокійно. Народ після 
першої світової війни, Жовтневої 
революції та громадянської війни 
отримав від краю і до краю розорену 
країну, з багато мільйонними селян-
ськими наділами і неписьменним 
населенням. Ці наділи неможливо 
було забезпечити електрикою і зна-
ряддями сільськогосподарського 
призначення. При такому розкладі 
сільського господарства неможливо 
було забезпечити міське населення 
продуктами харчування. Не можна 
забувати і про економічну блока-
ду нової робітничо-селянської дер-
жави. Правильність і своєчасність 
створення колективних господарств 
підтвердили подальші події – Вели-
ка вітчизняна війна і перемога над 
фашизмом. Саме колективні гос-
подарства змогли забезпечити про-
довольством не тільки фронт, що 
нараховував 10 мільйонів чоловік, 
але і все цивільне населення в тилу. 
Згадаймо, як країни Західної Європи 
розпалися, немов карткові будиноч-
ки, перед гітлерівською машиною. 
Це пояснюється не боягузтвом наро-
ду, а роздробленістю сільського та 
промислового потенціалу. Другий 
критерій на користь колективних 
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господарств: в більшості колгоспів і 
радгоспів працювали високоосвічені 
фахівці з вирощування великої рога-
тої худоби, свиней, овочів, фруктів, 
зернових і.т.д. Колгоспи ставали ба-
гатогалузевими. Щороку колектив-
ні господарства поповнювали ряди 
мільйонерів. Сільгосппродукція на 
ринках коштувала копійки. З кож-
ним роком підвищувалися зарплати 
доярок, овочівників, механізаторів 
і. др. Показники досягалися не тіль-
ки у використанні елітного насіння, 
але, в першу чергу, в грамотному 
підході до землі, заощадженню її та 
щорічному підвищенню її родючос-
ті. Це досягалося сівозміною землі, 
хімічними добривами і великими за-
пасами органічних добрив. Останні 
добрива оживляли і оздоровлювали 
землю. І земля – мати щедро обдаро-
вувала не тільки своїх виробників, 
але і всю державу, яка щорічно МТС 
колективних господарств поповню-
вала новою технікою.

Мої викладки для людини, що не 
звила думати і аналізувати, здадуть-
ся не переконливими. Тоді підіть на 
ринок, купіть овочі, фрукти, м'ясо, 
хліб, рибу, молоко, сир, картоплю, 
капусту, моркву, що входить в ра-
ціон кожної людини. Коли Ви зіста-
вите ціни, то прийдете до висновку, 
що овочі та фрукти, в порівнянні з 
останнім періодом радянської дер-
жави, збільшилися в 80 – 100 – 150 – 200 
разів, молоко в 30 разів, сир в 30 – 50 
разів, м'ясо в 30 – 50 разів, картопля в 
40 – 50 разів, хліб в 30 – 40 разів тощо. 
Якщо врахувати, що в Союзі була 
безкоштовна освіта, безкоштовне лі-
кування, копійчані комунальні пла-
тежі, копійчаний транспорт і кожна 
сім'я могла отримати безкоштовну 
квартиру, то неважко дійти висновку 
: життєвий рівень простого трудово-
го народу знизився більш, ніж у 100 
разів, а життєвий рівень узаконених 
спекулянтів, хабарників, злодіїв і 
шахраїв збільшився в сотні і тисячі 
разів.

Наступний висновок: за 23 роки ми 
побудували олігархічно-криміналь-
ну державу. При бажанні цю струк-
туру  державного устрою, що приве-
ла суспільство до важких наслідків, 
можна було б усунути. А ось, як із 

землею – Матір'ю? Вже багато вона 
від своїх «дітей» отримала каліцтв 
і страждань. До тла зруйновані фер-
ми, МТС і вся інфраструктура села. 
Розбіглися фахівці, а селянські руки 
перетворилися на руки крамарів. 
Українські поля заповнені інозем-
цями – варягами. У селах перестали 
чути сміх і крики дитячих голосів 
в школах і дитячих садах. Колишні 
колгоспники, яким їхати було нікуди 
– всі на базарах, які в містах простя-
глися на багато кілометрів. Держава 
з народу – творця перетворилася на 
торгаша, що призвело до стирання з 
його свідомості духовних і мораль-
них цінностей.

Кричати, писати, говорити про по-
милки і злочини в сучасній Україні 
можна до нескінченності. Однак, да-
вайте подумаємо і приймемо вольо-
ве рішення, що потрібно терміново 
зробити, щоб врятувати село, землю 
і Україну. Спираючись на свій бага-
тий життєвий досвід, знання, що все 
життя працював гідно і чесно, я вва-
жаю, що державі необхідно виробити 
і проводити в життя стратегію з на-
ступних питань:

1. Не допускати перетворення 
м.Києва та ін. центрів України в 
міста – гіганти. Це економічно не 
вигідно. Якщо у світі створені мега-
поліси, то це зроблено в результаті 
сформованих історичних 
особливостей даного ра-
йону і відсутності зайвих 
земельних ресурсів.

2. Відродити села, на-
віть ті, які пішли в небут-
тя. Відродження і функці-
онування сіл на високому 
техніко – культурному 
рівні – це шлях до роз-
квіту і зміцнення україн-
ської держави, її стабіль-
ність і впевненість народу 
в своєму майбутньому. 
Втрата села – це втрата 
традицій українського на-
роду, це втрата того духо-
вного простору, який на-
роджував і давав путівку 
в життя багатьом вченим, 
видатним керівникам 
господарсько-політичних 
напрямків, дипломатам, 

військово-начальникам та ін.
3. Всі ці питання та інші виріши-

ти буде неможливо, якщо не будуть 
вжиті заходи з відродження коопе-
ративних сільських господарств. 
Мати – земля залишиться Матір'ю, 
а не товаром, для всіх живих істот 
на планеті. Можна купити костюм 
або іншу річ, предмет, а після їх ви-
користання викинути на смітник. З 
землею – Матір'ю так звертатися не 
можна. Вона годувальниця. Вона – 
саме життя. І щоб зберегти це життя, 
не дати йому згаснути, потрібно пе-
редати землю новоутвореним коопе-
ративам.

Ніколи і нікому (якщо це розумна 
людина за Е. Фромом) не слід забу-
вати, що якби в Радянському Союзі 
не було б з 1924 по 1941 рр проведена 
індустріалізація та колективізація 
сільського господарства – не було б 
Перемоги над фашизмом.

Ось чому, через багато років після 
кривавої Перемоги над фашизмом, 
осяяної травневим сонцем 1945-го, 
старий колгоспний агроном, фронто-
вик заплакав за свою рідну землю.

Любіть землю, як Мати. 
Оберігайте її.

Едуард Іванович Перегуда, 
84 роки

ветеран праці, правознавець.
м. Умань

	 														Седой	агроном

Радуга	небо	обняла	дугой,
Опустилась	самоцветами	в	травы.
Гроза	прошла	и	ушла	стороной,
Оживила	водой	и	жизнью	дубравы.

Пшеница	ожила	у	края	дороги,
Поднялись	колосья,	налились	зерном.
С	души	хлебороба	упали	тревоги,
Что	поле	его	напиталось	дождём.

За	полем	село	стоит	сиротливо,
Дорога	к	нему	«спорышом»	заросла.
Седой	агроном	смотрит	в	поле	тоскливо,
Что	доля	сына	его	в	иные	края	увела.
																																																	...

Е.	І.	Перегуда,	липень,	2015	р.	 
(Повністю вірш можна прочитати

 в №09 (98) вереснь 2015)
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п р и р од Н е  з е м л е р о б с т в о

Як я готую 
домашній компост

Здрастуйте, дорогі землелюби!
Хочу розповісти, як я готую до-

машній компост. Адже це – прекрасне 
і досить дешеве добриво для наших 
рослин. Кожен, хто хоч раз стикався 
з приготуванням їжі для себе, і тим 
більше для сім'ї, знає, скільки харчо-
вих відходів залишається в результа-
ті. Викидати? Але куди? У тих, кому 
пощастило жити на своїй землі, є ва-
ріанти – відразу на грядки або на ком-
постну купу, а у тих, хто поки живе в 
квартирах, варіантів набагато менше. 
Але якщо ці відходи компостувати, 
то і викидати практично буде нічого, 
і добриво для грядок на дачі виходить 
відмінне, тим більше, що зберігати 
компост можна навіть на балконах і в 
підвалах.

Влітку я, чесно кажучи, лінуюся 
робити компост, а от з приходом осені 
ЕМ-компостне відро займає на моїй 
кухні своє почесне місце. Багато хто 
вже знає, але все-таки повторюся, що 
в компост кидають будь-які кухонні 
відходи (за винятком м'яса, риби, хлі-
бо-булочних виробів), папір (серветки, 
наприклад), землю. Дуже ароматний 
компост виходить, якщо в ньому при-
сутня шкірка цитрусових. До того ж 
такий компост буде ще і вельми ко-
рисний для рослин, адже відомо, що 
аромат цитрусових відлякує багатьох 
шкідників.

Для компосту я намагаюся, якщо є 
бажання і можливість, великі відходи 
подрібнювати. Але можна залишити, 
як є, просто такий компост буде довше 
дозрівати і в пакеті, і в ґрунті буде до-
вше розкладатися.

На кухні в мене для таких відходів є 
спеціальна невелика миска. Як тільки 
вона наповнюється, я висипаю її вміст 
в компостне відро, і присипаю у відрі 
жменею ЕМ-Бокашів (чим більше буде 
в компості Бокашів, тим, звичайно ж, 
краще). Обов'язково потрібно стежити 
за кількістю рідини в компості і зли-
вати її своєчасно. Рідину я зберігаю в 
холодильнику, але можна її і заморо-
жувати. Нею дуже добре проливати 
грядки ранньою весною, оскільки в 
ній знаходяться корисні ферменти.

У порожнє компостне відро я ложу 
продірявлений виделкою сміттєвий 
пакет (для стікання зайвої рідини), і 
вже туди сиплю кухонні відходи. Коли 
пакет у компостному відрі повний, 
я ретельно зав'язую його і щільно за-
криваю відро. Так компост стоїть у 
мене приблизно тиждень (іноді мен-
ше), поки наповнюється моє друге ЕМ-
компостне відро, і так по черзі. Потім 
я пакет з компостом виймаю з відра, 
ставлю в цілий сміттєвий пакет, щіль-
но зав'язую і виношу в підвал до весни.

У цьому році вийшло так, що но-
вий парник для 
огірків був на-
критий плівкою 
пізно, коли вже 
розсада огірків в 
горщиках на ві-
кні почала цвіс-
ти. А в самому 
парнику замість 
грядок з готовою 
земелькою – гус-
те різнотрав’я, 
розпушування в 

даному випадку було абсолютно мар-
ним і навіть безглуздим. І я зробила 
так: викопала глибокі лунки під ко-
жен саджанець огірка, в кожну лунку 
на дно поклала домашнього компосту 
побільше, потім присипала його зем-
лею із тернини, та радісно посадила 
мої огірочки. Через кілька днів вкрила 
землю (вірніше сказати, трав'яний ки-
лим) в парнику соломою, залишивши 
тільки доріжку, і все. Огірки вийшли 
на славу! І хоча було посаджено всього 
15 кущів, такий рясний урожай в моїй 
городній практиці був вперше! Був на-
віть такий момент, коли вже не знала, 
куди їх стільки дівати. Я пов'язую та-
кий урожай, у тому числі, і з тим, що 
в лунки був доданий домашній ЕМ-
компост. Тепер і при посадці інших 
овочів і квітів (зокрема, троянд) буду 
застосовувати вже перевірений спосіб.

А земля в тому густо і щільно за-
рослому парнику восени виявилася 
досить пухкою і вільною від трави, і 
мені не склало особливих труднощів 
прорихлити її плоскорізом, і розпу-
шувала я з особливим задоволенням, 
знаючи, якою вона була всього кілька 
місяців тому.

Тепер щодо запаху такого домаш-
нього компосту. Мій компост пахне 
приємно. Якщо відчувається непри-
ємний запах, потрібно перевірити, чи 
злита зайва рідина. Часто саме через 
таке закисання виникають гнильні 
процеси в самому компості. Читала в 
одній зі статей, що лушпиння цибулі 
теж не бажано використовувати для 
домашнього компосту, але я таке луш-
пиння використовую і особливих запа-
хів при його застосуванні не помічала. 
Думаю, що важливі два моменти: сво-
єчасний злив рідини і кількість Бо-
кашів, якщо їх буде занадто мало, то 

бактерії не справля-
ються, і може загнити 
компост.

Але це – мій досвід. 
Обов'язково пишіть 
про свої спостережен-
ня і знахідки – це важ-
ливо і потрібно!

Всіх вам благ!

Оксана Зайцева.
с. Новопетрівське, 

Донецька область.



Щомісячна газета «до Землі з любов'ю!» № 11 (100) листопад 2015.  Свідоцтво про реєстрацію: КВ №19782-9582ПР від 
04.03.2013. Засновник: ВГО «Клуб Органічного Землеробства». Видавець: Видавництво «До Землі з любов'ю». Пошт. адреса: 
02140, м. Київ, вул.Гмирі 3, кв.141, Видавництво «До Землі з любов'ю» , тел./факс: (044) 331-27-55,  e-mail: info@cluboz.net. 
Редактор: Роман Зайцев. Віддруковано: ФОП Ключук С.М. Передплатні індекси: 37007 (укр.) та 99599 (рос.). Загальний тираж: 
12000 прим. Використання матеріалів газети дозволяється з посиланням на першоджерело. 

Шановні читачі! Триває пере-
дплатна кампанія на 2016 рік. 
Ви можете виписати газету "до 
Землі з любов'ю!" для себе, 
своїх рідних і близьких людей. 
Вартість передплати на півріччя 

в 2016 році складе 24 грн. 18 
коп. + вартість оформлення. 

Оформити передплату Ви 
можете в найближчому пошто-
вому відділенні Вашого міста 
чи селища. Передплатні індек-

си: 37007 (укр.) І 99599 
(рос.) 

Будемо раді спілку-
ванню з Вами на сторін-
ках клубної газети. Ваші 
відгуки, питання та по-
бажання надсилайте за 
адресою: м Київ, вул. 
Гмирі, буд.3, кв. 141., ви-
давництво "До Землі з 
любов'ю" 

Е-mail:info@cluboz.net

Люди дешевеют, вещи дорожают…
Просто бездуховность в мире процветает.
Уточкою губы, «селфи» с голым задом…
Были бы финансы – доброты не надо.

Мимо инвалидов и котов облезлых
Едет модный перец с фейсом бесполезным.
У него стабильность – папа в депутатах
И диплом не хилый – он учился в Штатах.

Кто-то за идею и семью воюет,
Кто-то из генштаба званьями торгует…
Звёзды на погонах за продажу пленных,
Но они дешевле слёз обыкновенных…

Горе-командиру вдруг «героя» дали,
Чтоб в котле и дальше те своих бросали,
Чтобы брат на брата за авто и дачу.
Кто в бою бесплатно – жизнь отдал на сдачу…

Продаются кресла, галстуки, портфели,
Новости в газетах и большие цели…
Отыщите совесть за вознагражденье.
Курс души обвален за одно мгновенье.

Ненависть затмила в людях состраданье,
Главная задача – просто выживанье.
То, за что боролись, оказалось бредом.
Как в войне с собою одержать победу?

Только смех детишек возвращает к Богу,
Ведь войною к миру не найти дорогу.
Небо смотрит сверху и от слёз седеет…
Вещи дорожают… Люди дешевеют…

                  Лариса Іванова
            (газета "Погляд часу" від 15.10.15)

Триває передплата на газету 
"до Землі з любов'ю!" на 2016 рік!

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

та в регіонах:
КИЇВ:

Академмістечко (044) 221-20-75
Борщагівка...... (044) 228-01-25
Васильківська (044) 362-32-09
Голосіївська .... (044) 228-38-15
Дарниця (зал.) (044) 353-00-43
Лук'янівська ... (044) 221-70-92
Мінська ............ (099) 249-05-35
Осокорки ......... (044) 229-87-22
Пл.Перемоги ... (044) 484-54-80
Пл.Шевченко .. (067) 914-54-71
Русанівка ......... (044) 221-70-93
Святошино ...... (044) 332-21-60
Севастопольска . (099) 249-05-52
Славутич ......... (044) 383-84-94
Троєщина......... (044) 222-81-91
Чернігівська ... (099) 249-05-73

 РЕГІОНИ:
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
Бровари ............ (067) 680-06-07
Вінниця ............ (097) 953-32-71
Вишгород ........ (098) 855-93-33
Дніпродзержинськ (095) 397-13-52
Дніпропетровськ

(Комунарівська) (067) 639-77-30
Жашків ............ (097) 917-83-46

Запоріжжя ....... (095) 061-58-84
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
Полтава ............ (097) 915-54-68
Прилуки ........... (099) 421-79-99
Рівне ................. (096) 221-59-65
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!»


