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Сердечно вітаю вас, шановні чле-
ни Клубу Органічного Землероб-
ства, дачники і садівники-любителі!

Який все ж дивний орган – серце 
людини. Б'ється, стукає, постачає 
кров у найвіддаленіші клітинки 
нашого тіла. Встигає відпочити, 
відновитися між ударами, стискан-
нями і, в той же час, – все відчуває. 
Напевно, ви чули або говорили сло-
ва «серце підказало», «відчув сер-
цем», «серце защемило», «на серці 
важко», «серце радіє» ...

В далекому 2004 році під час Об-
разо-Творчої Ігри (ОТІ) народився 
образ Клубу Органічного Землероб-
ства в образі людини: «Клуб міцно 
стоїть на Землі і в грудях у нього га-
ряче, здорове серце». Часто розмірко-
вуючи над цим Образом Клубу ОЗ, я 
сьогодні відкрив для себе, що це і є 
– Первозданний Образ Клубу. Саме 
він народився на піку натхнення 
учасників ОТІ, на зльоті думки і 
щирого бажання допомогти матін-
ці-Землі, планеті нашій. Допомогти 
реалізувати той Образ Майбутньо-
го Землі, в якому щаслива людина 
живе на прекрасній планеті, орга-
нічно взаємодіючи з навколишнім 
світом, з усім Всесвітом.

І так само, як відбувається і в по-

всякденному житті, коли народжу-
ються діти, частина батьків, беручи 
участь в створенні, – вклали, дали 
свої енергії, але усвідомлювати, що 
сталося - починають набагато пізні-
ше, спостерігаючи в своєму житті 
зміни. Думаю, що за аналогією по-
дібне сталося і в Клубі ОЗ: учасни-
ки створення відклали розуміння 
того, що сталося, а потім деякі і 
зовсім забули Первозданний Образ  
Клубу ОЗ. Адже кожен з нас знає ви-
падки, коли чоловік, зачавши дити-
ну, зробив це без розуміння того, що 
сталося, або жінка, виносивши і на-
родивши дитину, зробила це авто-
матично, без думок про підготовку 
до зачаття і пологів.

Про те, що в момент створення 
Образу Клубу Органічного Земле-
робства була багато в чому звільне-
на думка учасників, був потужний 
порив почуттів, емоцій, приймала 
участь енергія Натхнення, говорить 
те, яким здоровим і сильним наро-
дився Образ Клубу ОЗ. Перетворю-
ючи, удосконалюючи структуру, 
принципи взаємодії, самих учас-
ників об'єднання під назвою Клуб 
Органічного Землеробства, Образ 
Клубу сприяв різкому зростанню 
учасників Клубу: люди інтуїтивно 

відчували масштаби завдань і ста-
вали членами Клубу та організато-
рами Клубу в містах України, Росії, 
Білорусії, Молдови та інших країн .

Згадуючи, як моя лінія життя 
стикнулася з Клубом ОЗ, хочу ска-
зати, що я став членом Клубу в 2005 
році, підтримавши роботу Клубу 
ОЗ та Інформаційного Центру Твор-
ців Родових помість. Незрозуміле 
досі своє устремління стати орга-
нізатором Клубу Органічного Зем-
леробства в м. Макіївці я відчув в 
собі навесні 2007 року. І здійснивши 
стрімкий ривок, на ходу вскочив в 
останній вагон набираючого хід по-
тягу організаторів Клубу ОЗ. 

У народженому в 2004 році Образі 
Клубу, організатор Клубу Органіч-
ного Землеробства визначає пер-
шочерговість завдань, мету руху 
Клубу. Тобто організатор Клубу – 
можна сказати "Розум нашого Клу-
бу ОЗ", в той час, як члени Клубу ОЗ 
– його Душа.

Так сталося в житті Клубу ОЗ, що 
багато рішень стали прийматися 
Розумом без згоди з Душею. Забув 
організатор, що він – в першу чер-
гу – людина, член Клубу ОЗ. Було 
припинено роботу для Душі. Гро-
мадська робота: безоплатні семіна-

Життя Клубу Органічного Землеробства
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ри та клубні зустрічі, поширення та 
наповнення клубної газети, в якій, 
крім садівничих тем і досвіду, за-
вжди була світоглядна складова. 
Адже вирощувати свої рослини, 
любити землю – це обов'язкова, але 
не достатня умова для повернення 
всій Землі її первозданної краси. 
Треба вводити в коло своїх понять  
зміст слів рід, сім'я, чоловік, жінка, 
здоров'я, щастя, людина. Треба під-
німати в газеті питання виховання 
і народження дітей, відродження 
села, відновлення здоров'я людини, 
впливу на суспільство ЗМІ і сотні 
інших життєво важливих тем, пи-
тань, завдань.

Треба давати трудитись і рукам, і 
голові, і Душі!

Багато з нас знають, до чого при-
зводить слідування тільки розуму, 
всупереч Душі, коли голос совісті і 
серця заглушуються прагматични-
ми висновками розуму: «за все треба 
платити», «без оплати інформація 
не сприймається», «а що мені з цьо-
го буде» та іншими подібними фра-
зами. Якщо переводити багато ви-
дів енергій в гроші, замінити живі 
семінари – лекціями за допомогою 
інтернету, то можна позбавити себе, 
лекторів та учасників семінарів са-
мих значущих видів людських енер-
гій: теплоти сердець, щирого погля-
ду, радості від особистого прямого 
спілкування, Душа в Душу, без по-
середників. Кожен учасник живих 
зустрічей знає, який колосальний 
обмін енергією, інформацією йде на 
семінарах. У школі академіка Ще-
тиніна, якщо «зустріч» між дітьми 
і викладачами, які передають один 
одному інформацію відбувається – 
діти зможуть засвоїти курс матема-
тики десятирічної школи не більше, 
ніж за рік. Їх польові структури змо-
жуть зчитувати інформацію один 
одного. Таке стоїть завдання. Впев-
нений, що і на зустрічах в Клубі ко-
жен сприймає набагато більше, ніж 
говорить словами виступаючий, і 
дарує натомість багато від себе ...

Визначити органічне, гармонійне 
навантаження на серце можна тіль-
ки уважно прислухаючись до свого 
організму в цілому – і до розрахун-
ків розуму, і до голосу серця, інту-

їції. Скільки платних і безо-
платних семінарів провести, 
за якою ціною пропонувати 
клубну газету, скільки разів 
брати участь в особистих зу-
стрічах організаторів і членів 
Клубу ОЗ, – відповіді на ці та 
інші питання можна і треба 
визначати в злагоді Душі та 
розуму. І кожна людина, ко-
жен організатор, член Клубу 
може таким чином визначи-
ти, як йому чинити в цей або 
інший момент часу.

Одним із завдань клубної 
газети «до Землі з любов'ю!» 
я бачу зміцнення зв'язків між 
дачниками, садівниками, чле- 
нами Клубу Органічного Зем-
леробства в усьому світі. Ско-
ротивши зараз рекламне на-
вантаження на читача, яке в 
світі досягло величезного роз-
міру, є намір створити умови 
для того, щоб газета «до Землі 
з любов'ю!» була однією з тих 
місць в світі, де ставляться і 
вирішуються питання про ви-
ховання почуттів, любові до 
Землі, взаємин між людьми, 
народами, збереження енер-
гії Любові в сім'ях, питання 
про народження, виховання 
дітей, майбутніх мужніх чо-
ловіків і жіночних жінок, і 
інші питання, які потребу-
ють вирішення в суспільстві 
людей на Землі. Більшість з 
них, я впевнений, вирішують-
ся через сім'ю, життя і працю 
на своїй землі, в своєму бу-
динку, а також через щире ба-
жання відродити людяність в 
собі і в людях, допомагаючи 
собі і оточуючим.

Ще раз дякую членам 
Клубу ОЗ, організаторам, 
іншим учасникам нашого 
об'єднання за посильний 
вклад кожного з нас в загаль-
ну справу!

Працюючи від Душі – ми 
багато робимо для Душі!

Роман Зайцев, 
організатор 

Клубу ОЗ в м. Макіївка

         Спасибо, Клуб! 
Я шлю судьбе свои благодарения
За то, что после всех исканий
               и потерь, 
В Клуб Органического Земледелия 
Она мне отворила дверь.
Сомнениям моим в противовес
Стал Клуб мне другом, добрым
             и желанным. 
Спасибо тебе, Клуб, за плоскорез,
За мир открытий и новейших знаний.
За то, что учишь землю уважать, 
Её лелеять, как дитя родное, 
Чтоб за любовь, и огород, и сад – 
Радовал отдачею весомой.
За то, что силы плодородные земли 
Ты умножаешь, следуя природе.
 … Растут ряды соратников твоих,
 И это значит – нужен ты народу.
         М. Г. Букавин

Новини видавництва 
«До Землі з любов’ю»

Ця книга ознайомить вас зі способом вирощу-
вання садово-городніх культур в теплих грядках 
Розума, які розкривають потенціал рослини і 
живої землі.

Тепла грядка Розума має три патенти Укра-
їни, випробувана в різних регіонах, на малих 
і великих (4 га) ділянках. Скрізь вона показує 
високу ефективність і гарні врожаї, які можуть 
вдвічі та більше перевищувати врожаї звичай-
них грядок, особливо, якщо земля деградована і 
ґрунт абсолютно неродючий.

Розум Володимир Микитович, автор розроб-
ки, член Клубу органічного землеробства з Тер-
нопільщини, професійний садівник, ентузіаст 
своєї справи – має величезний досвід не тільки 
садівництва і городництва, а й утримання тва-
рин, бджіл, ландшафтного облаштування ді-
лянки, будівництва та експлуатаці теплиць і 
водойм.

В о л о д и м и р  
Микитович вже п’ять 
років активно впрова-
джує свої грядки на 
присадибних ділян-
ках загальноосвітніх 
шкіл, еколого-нату-
ралістичних центрах 
Тернопільщини, залу-
чаючи до цієї справи 
дітей і вчителів.

Для широкого кола 
читачів.
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Моє знайомство з органічним 
землеробством і пермакультурою 
відбулося зимою 2012/2013 рр. після 
прочитання книг В. Мегре. Саме тоді 
я зрозумів, що природа – дружня. Та-
кож дякую авторам книг, брошурок, 
статей і відеороликів за їхні публіка-
ції, з яких я почерпнув знання. Саме 
із сезону 2013 р. почалися мої експе-
рименти на грядці на засадах перма-
культури та органічного землероб-
ства. Сподобався мені також і девіз 
Клубу ОЗ: роботи – менше, врожаї – 
вищі, здоров’я – краще.

Наприкінці сезону 2014 р. я зрозу-
мів, що необхідно розширювати мої 
грядки, але біля хати такого робити 
ніхто не дасть, мовляв, є ділянка ці-
лини «за кілометр», там і працюй, 
якщо хочеш. Але цілина – не пробле-
ма, а якраз добре місце для садіння 
картоплі «під соломою». Соломи не-
має, адже живу в селищі якраз на 
окраїні міста. Недалеко є ліс, де рос-
туть як листяні, так і хвойні дерева. 
Тому, при нагоді, під час потеплінь 
у лютому-березні 2015 р., ми з татом 
їздили до лісу грабати листя. Місця 
я собі «прикинув» з осені і вибирав 
такі, щоб можна було набрати лис-
тя і хвої одночасно (невелика доза 
хвої позитивно впливає на процеси в 
ґрунті і на рослини).

Перед посадкою картоплі я віді-
брав насіннєву бульбу, трохи «по-
світив» її на сонці, а за три дні до 
висаджування – порізав на кусочки 

вагою 30-50 г. (на око). Садив я карто-
плю на Першотравень, як і всі інші. 
Але всю ділянку засадити не встиг, 
тому довелося досаджувати через 
тиждень. Протягом цього тижня по-
різані кусочки насіннєвої бульби по-
морщилися і зів’яли. Довелося брати 
ту, яка залишилася після засаджен-
ня основної ділянки. Ділянка вже 
була розбита на частини, тому я до-
бре запам’ятав, які площі коли і чим 
були засаджені.

Засаджував так – накривав траву 
картоном або газетами, робив отвори 
на відстані «один шлапак», тобто на 
довжину підошви – на око і в шахо-
вому порядку. В отвір клав один ку-
сочок порізаної картоплі і загортав 
листям. Підстилання картону і газет 
забирає масу часу, тому в подальшо-
му я відмовився від цього і просто 
клав порізані кусочки на траву і за-
гортав листям. Потім зверху по лис-
тям я посипав трохи попелу. Зійшла 
картопля приблизно за 10-14 днів 
після посадки. Наприкінці червня я 
полив ділянку розчином із вмістом 
ЕМочок і Трихофіту. Який ефект від 
того – не знаю, адже вже в другій час-
тині липня стояла неймовірна спека 
і була посуха.

Жуки на картоплі були, але нерів-
номірно – по-сусідству був один кущ 
«червоний» від жуків, інший – зеле-
ний без жодного жука. Дивно було 
таке бачити, але я жуків не збирав 
– так і їли мою картоплю. Несподі-

ваним для мене було і те, що через 
листя пробилася трава – пирій і 
сосонка. Шар листя я поклав нема-
лий – один метр квадратний площі 
накрито було листям з майже од-
ного втрамбованого мішка (у роз-
рахунку 7 мішків на 8 м2 площі).

Врожай теж був дуже нерівно-
мірний. Загалом із 27,8 м2 площі я 
зібрав 30,8 кг картоплі, тобто вро-
жайність традиційна – 111 кг із со-
тки. Але із «доглянутої» грядки 8 
м2  я зібрав 20 кг картоплі, тобто 
врожайність – 250 кг із сотки. Для 
порівняння: за даними Вікіпедії, 
середня врожайність картоплі в 
Україні становить 100 ц/га (це те 
саме, що 100 кг із сотки), а в ліде-
рів (США, Новій Зеландії і євро-
пейських країнах) – 400 ц/га.
Висновки такі: найвища врожай-

ність картоплі (250 кг із сотки) була 
досягнута із тієї грядки, де насіннєва 
бульба була «просвічена» на сонці, 
пророщена, порізана на дрібні кус-
ки вагою 30-50 г за три дні до посад-
ки (місце порізу бульбини я затирав 
попелом), трава вкрита картоном, 
або газетами, а зверху покладено 
шар листя приблизно 20-25 см (мішок 
втрамбованого листя вкриває 1 м2 
площі, але і тут пробилася трава). Я 
знав, що вкривати необхідно шаром 
35-40 см, але не мав так багато листя. 
Тому у подальшому варто прийня-
ти для розрахунку «на господарське 
око» таке: один метр квадратний 
площі картоплі має вкривати півто-
ра мішки листя (мішок звичайний, 
з-під цукру), або аналогічна кіль-
кість іншої органіки. І без будь-яких 
добрив – лише трошки попелу, Емоч-
ки і Трихофіт. Також доцільно сади-
ти картоплю не на Першотравень, а 
на 10-14 днів раніше. У цьому експе-
рименті я дотримався не всіх правил 
садіння картоплі, наприклад, в пере-
мішку були посаджені різні сорти 
бульби, а це велика помилка – я це 
знав і свідомо йшов на експеримент. 
І результат теж – який є.

Тож у майбутньому врахую все – 
як плюси, так і мінуси. 

Успіхів всім, гарного настрою і до-
брих врожаїв.

Орест Бонецький,
Львівський Клуб ОЗ.

ВИрОЩУВАннЯ КАрТОПЛІ 
У ЛИСТІ
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"Черви чудово готують землю для 
росту рослин: вони просівають зем-
лю настільки, що в ній не залиша-
ється щільних мінеральних часток. 
Ретельно перемішують вони весь 
ґрунт, подібно до садівника, що го-
тує подрібнену землю для своїх най-
вишуканіших рослин"                                                
        (Ч. Дарвін)

Хочу розповісти про своїх улю-
блених «домашніх тварин» – дощо-
вих черв'яків – так називав їх Томас 
Дж. Баррет, один з основоположни-
ків вермікультивування. В перма-
культурній садибі цей вид живнос-
ті заслуговує найпильнішої уваги і 
особливої турботи.

Коли 10 років тому ми купили 
садибу в селі, уява малювала мені 
ґрунт: «товстий – товстий шар» 
чорнозему, засіяного дощовими 
черв’яками. Яке ж було моє здиву-
вання, коли на ділі на ділянці ви-
явився «сірозем» з верхнім шаром, 
що більше був схожим на асфальт 
– результат «традиційного земле-
робства». Продавець садиби насам-
перед дав адресу тракториста, який 
щороку орав цю нещасну землю. 
Спробувавши розгледіти її структу-
ру ближче, я мало не зламала вила, 
так і не знайшовши жодного дощо-
вого черв'яка. Це й не дивно, адже 
ще І.Є. Овсинський в своїй книзі 
«Нова система землеробства» від-
значав, що дощові черв'яки «неохо-
че живуть в незатіненій і позбавле-
ній рослинних залишків землі».

Зате нам дістався «бонус» – ве-
лика купа коров'ячого соломистого 
гною.

І – почалося: засипали старе луш-
пиння соняшнику, сіяли ячмінь з 
горохом, доріжки затрушували тир-
сою, купу гною поливали «Оксизи-
ном» і підсипали на грядки. Заклали 
перший «черв’ячник» – бурт: я раді-
ла кожному черв'якові, як рідному. 
Застосовувала і народні методи, і 
технології досвідчених «Вермерів», 
багато корисного почерпнула в аль-
манасі Клубу ОЗ і на форумах сайтів 
природного землеробства.

Оскільки черв'яків багато не 
буває, я постійно влаштовую най-

простіші «локальні черв’ячники» в 
різних частинах саду – городу: про-
риваю ямку – борозенку, насипаю 
туди органічні відходи (попередньо 
подрібнені), рясно поливаю, заси-
паю землею, притоптую і ще раз по-
ливаю. При закладанні нових ком-
постних грядок також обов'язково 
посередині роблю канавку і «пере-
селяю» туди «десант» з основного 
черв’ячника – бурту.

Ще коли я була міським жителем, 
придбала в Клубі ОЗ ЕМ-компостер 
для утилізації харчових відходів. 
Але з переїздом в село структура 
таких відходів змінилася. Овочеві 
очищення поглинали кури, а для пе-
реробки чайної гущі та ін. «нелікві-
дів» було вирішено переробити ЕМ-
компостер в міні «верміфабрику».

Під Інтернет – керівництвом вель-
мишановного Віктора Дуліна – «Вер-
мі гуру» і «Вермі ентузіаста» – після 
невеликих удосконалень мою ванну 
кімнату прикрасив вермікомпостер 
власного виробництва. І протягом 
останніх років я постійно, тричі на 
рік, поповнюю «поголів'я» своїх під-
земних землеробів, і удобрюю квіти 
і грядки вермікомпостом.

Переробити ЕМ-компостер у «вер-
мі» компостер – нескладно для до-
машніх майстрів. Для комфортного 
проживання черв'яків необхідна 
вентиляція, зволоження і можли-
вість зливати «вермічай». Тому в 
нижній частині компостера (трохи 
вище зливного крана) і по колу на 
кришці дрилем просверлюються 
отвори для циркуляції повітря. На 
«дірчастий» вкладиш «одягаєть-
ся» циліндр з дрібної сітки (ан-
тимоскітної) діаметром менше 
діаметра компостера, і на неї ще 
один циліндр з більш жорсткої ме-
талевої сітки. Між зовнішнім ци-
ліндром і стінками повинен бути 
зазор в 2-3 см для «провітрювання» 
по всій висоті відерця. На дно ком-
постера вставляється хрестовина, 
на яку укладається «дірчастий» 
вкладиш з циліндрами. Зверху 
вирізається по діаметру килимок 
від мошок з щільної  тканини, що 
не розмокає (наприклад, чорно-

го мульчуючого агроволокна). Під 
зливний кран підставляється банка 
для збору «вермічаю» – «ВерміХіл-
тон» готовий!

Для заселення черв'яків беремо 
звичний ґрунт (я просто копаю ком 
зі свого «розсадника» – бурту), і гар-
ненько зволожуємо дощовою або 
відстояною водопровідною водою 
(поки не закапає з «носика» компос-
тера).

І потім вже починаємо поступово, 
тонким шаром (3-5 см), підкладати 
харчові відходи. Увага: в природі 
черви поїдають рослинні залишки, 
що вже розклалися, тому відходи 
повинні бути подрібнені, і, в іде-
алі, напіврозкладені. Субстрат не 
повинен бути кислим, тому можна 
періодично підсипати товчену яєч-
ну шкаралупу. Емочками для роз-
кладання харчових відходів треба 
користуватися в міні-дозах, обереж-
но, тому що вони можуть закислити 
субстрат. У мене напоготові стоїть 
просіяний ЕМ-компост літньої заго-
тівлі і я ним періодично тонко пере-
сипаю «свіжі» шари.

Мій вермірозсадник наповнюєть-
ся доверху за 3-4 місяці, після цього 
я дуже обережно ввечері (черв’яки 
не люблять яскравого сонця), розді-
ливши вміст на порції, переселяю 
новачків в заздалегідь підготовле-
ні, пролиті борозенки на грядки, в 
пристовбурні ряди дерев та кущів, у 
вазони кімнатних квітів.

До речі, з черв'яками і верміком-
постом працюю без рукавичок, вва-
жаю це лікувальної маскою для 

Мої улюблені «домашні тварини»
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шкіри рук. Є відомості, що так мож-
на вилікувати бородавки та ін. хво-
роби шкіри. Комок вермікомпосту, 
що кишить червоними красенями, 
приводить мене в повний захват! 
Так само, як періодичні перевірки 
«зачервленості» ґрунту – тепер, під-
ковирнув вилами землю, милуюся 
своїми численними «дітьми підзе-
мелля».

У вересні минулого року, на еко-
логічному фестивалі в м. Нікополь, 
придбала порцію черв'яків «стара-
телів», тепер вирощую їх для роз-
селення навесні в нові компостні 
грядки-короби. Їх я з осені набила 
листям, всіляким «баділлям», при-
трусила «куряком», якраз за зиму 
все розмокне, перепріє і буде до вес-
ни готове частування для нових «ан-
гелів землі».

Хочу уточнити: є багато різних 
конструкцій верміфабрик, призна-
чених для отримання просіяного 
вермікомпосту, але мій малень-
кий вермірозсадник прекрасно 
справляється з розведенням нового 
«поголів'я» і ліквідацією відходів. 
Буду рада, якщо комусь стане в на-
годі мій скромний досвід.

Тамара Рожко, 
Нікопольський клуб ОЗ

Здрастуйте, шановні садівники: 
фахівці і любителі! Хотів з Вами 
поділитись своїм досвідом з про-
ведення лікування свого деревця – 
сливи.

 Проблема на сливі була наступ-
на – розрив кори... Спочатку я под-
умав, що це некроз, але потім по-
шукав інформацію в інтернеті за 
симптоматикою схожої проблеми і 
цей діагноз відкинув, оскільки не-
кроз – це відмирання живих тканин, 
а в мене саме розрив кори.

Незрозуміло чому і звідки – така 
біда, вода у нас дуже далеко, але в 
цьому році йшли рясні дощі. Я так 
думаю, саме тому і стався розрив 
кори. Таке враження, що кора обігна-
ла в зростанні сам стовбур, і від  
цього просто розійшлася, розірва-
лася. При цьому вона не просто 
розірвалася, а навіть відшарувала-
ся від стовбура, оголивши частину 
стовбура сливи.

Дерево було зовсім здоровим, по-
білено садовою побілкою для дерев, 
ніяких сонячних опіків, морозобоїн 

і розривів кори не було.
Навесні, коли слива почала роз-

пускатися, кора тріснула майже 
біля основи стовбура, сантиметрів 
10 від землі. Я якраз був у цей час у 
себе на дачі і вчасно помітив розрив 
кори. Найцікавіше, що кора не суха, 
а здорова, і як би відшарувалася від 
стовбура.

Дерево треба було терміново ря-
тувати, і я зважився на «операцію». 
Підготувавши «інструменти» і під-
клавши поліетиленовий пакет під 
кору (для того, щоб нічого не потра-
пило під кору), я приступив до «опе-
рації».

Гострим ножем я зрізав невели-
кий шар кори по периметру розри-
ву до зеленої кори, до камбію. Далі 
акуратно витягнув пакет з-під кори 
з рештою зрізаної кори,  замазав са-
довим варом по ранці на корі і об-
тяг щільно марлею, притягнувши 
кору до стовбура. Потім всю свою 
перев'язку зафарбував фарбою з 
фунгіцидом (білої не було, зафар-
бував синьою).

Через три тижні я вирішив пе-
ревірити, як там справи у сливи. 
Я зняв обв'язку, все було майже 
нормально, рана на кінцях зажи-
ла, але, на жаль, кора до стовбура 
щільно не прилягла. Я підкори-
гував трохи ранку, де погано на-
ріс калюс (провів борознування), 
замазав знову фарбою з фунгіци-
дом, і так залишив без обв'язки. 
Дощі йшли і далі регулярно... 
Через пару днів перевірив сливу, 
кора трохи вигнулась назовні, але  
стала більш товстою на кінцях.

Таке відшаровування кори в 
саду на моїй практиці було впер-
ше, тому мене розривали проти-

річчя. Посудіть самі: рана заживає, 
наростає калюс – це добре, але кора 
трохи відстає – це погано, тому що 
під кору можуть вільно потрапляти 
різні шкідники і спори збудників 
різних хвороб.

Довго я не мудрував, і зробив 
третю операцію! Видалив відігнуту 
назовні кору, продезінфікував рану 
Фітоспоріном, і все це діло замазав 
садовим варом.

На другому стовбурі я вчасно вс-
тиг зробити борознування. На фото 
видно, як чудесно розійшлася кора і 
навіть вже заросла. Розриву кори на 
другому стовбурі не було!

 З повагою,Чуйко Сергій, м. Київ

Від редакції: Добре себе зареко-
мендувала для лікування ран на 
дереві суміш глини (жирної землі) 
з коров'яком, в яку доданий Пента-
фаг-С. Якщо застосовувати фарбу 
– можна перед фарбуванням обро-
бити рани і зрізи Пентафагом-С, 
Триходерміном, Фітодоктором або 
Фітоспоріном.

РОЗРИВ КОРИ - що це?



до Землі з любов'ю!  березень 2016    7

х а р ч у в а н н я

Лікуватися? ...Краще 
оздоровлюватися!

Найкорисніша і благостна їжа
у нас під ногами і дістається нам

ДАРОМ – в подарунок від Природи!
Наталія Кобзар

Ніхто не буде сперечатися з тим, що 
якість продуктів харчування за остан-
ні роки сильно погіршилася. Здоров'я 
у більшості людей також не на висоті. 
Єдине, що росте в нашій країні впевне-
но і непохитно – це ціна на продукти.

Картина вимальовується печаль-
на, але є спосіб поповнити свій раціон 
продуктами харчування, з яких можна 
готувати безліч смачних і корисних 
страв. Така їжа буде не тільки живи-
ти, але і зцілювати наш організм. А 
продукти приготовані для нас самою 
природою і дістаються нам від неї в 
ПОДАРУНОК! Ці чудові спасителі – 
зелені рослини! Вони з самої ранньої 
весни радують наше око, а можуть по-
радувати і наш раціон!

Весна – час зелені. Заготовлені на 
зиму продукти вже втратили біль-
шість своїх поживних і корисних влас-
тивостей. Нові продукти ще не вирос-
ли і не визріли. На авансцену виходять 
трави. Зелені рослини – це мало вико-
ристовувані, але надзвичайно корисні 
продукти харчування!

Є багато способів приготувати і 
з'їсти їх із задоволенням! Головне – 
знати, де знайти рецепти!

Чим же можна поласувати на-
весні?

Молоде листя топінамбура дуже 
добре додавати в салати. Топінамбур 
відновлює сили, знімає втому, пози-
тивно діє на щитовидну залозу, спри-
ятливий при лікуванні цукрового діа-
бету, гіпертонії, наслідків інфаркту та 
інсульту.

Багато хворих-хроніків протягом 
десятків років підтримують своє 
здоров'я, вживаючи настої і відвари з 
листя берези. Вони відрізняються гар-
ним поєднанням складових речовин, 
особливо для літніх людей: збільшу-
ється сечевиділення, зменшується за-
дишка, полегшується робота нирок, 
крім того, відомі загальнозміцню-
вальні і вітамінні властивості листя 
берези. Причому в якості компоненту 
салату сирі листя берези є набагато 
ефективнішими, ніж запарені.

Дуже корисні молоді листя липи, 
ясеня і кущів: шипшини, барбарису 

і т.п. Спробуйте пожувати листочок 
барбарису – він дуже ніжний і має при-
ємний освіжаючий смак з невеликою 
кислинкою. Ранньою весною, коли сві-
жих смаків ще мало, такі ласощі вас 
особливо порадують.

Спробуйте зірвати листочок від мо-
лоденької рослини гороху. Стручків 
з горошинками ще немає, а лист на 
смак практично не відрізниш від улю-
блених ласощів. Почастуйте дітей – 
думаю, вони оцінять таку смакоту.

Але ж є ще величезна кількість рос-
лин, які з любов’ю і турботою про Вас 
ретельно ростить Вам Ваша рідненька 
земелька!

Яку величезну кількість страв мож-
на готувати з портулаку городнього, 
який у другій половині літа застилає 
наші грядки глянцевим килимом! Го-
родники самовіддано борються з цією 
рослиною, яка дуже легко вириваєть-
ся, але відчайдушно не бажає сохнути 
в компості. А тим часом в країнах Се-
редньої Азії ця рослина висаджується 
спеціально, вирощується на грядках і 
використовується,  як овоч! Портулак 
можна варити, смажити, солити, ма-
ринувати, квасити!!! Кількість рецеп-
тів страв з цієї рослини просто приго-
ломшує.

Все це я прочитав у книзі Наталії 
Кобзар «ПриродоСоОбразное питание. 
Травы». У цій книзі є не тільки опис 
легкодоступних і близьких нам рос-
лин, але і безліч рецептів того, як лег-
ко і без матеріальних витрат зробити з 
них корисні і, головне, смачні страви!

Я вже давно цікавлюся темою здоро-
вого харчування. Мною були випробу-

вані різні дієти – спочатку харчування 
за групами крові, потім роздільне хар-
чування (під час якого самопочуття 
значно покращилось), вегетаріанство 
(в моєму меню залишилися фрукти, 
овочі, злаки і горіхи), і, нарешті, сиро-
їдіння .

Я виглядав і відчував себе набага-
то бадьоріше оточуючих мене людей. 
Але, все ж мені чогось не вистачало. 
Вранці іноді прокидалася лінь, сил на 
виконання всього задуманого не ви-
стачало.

Я шукав причини в екології, в якос-
ті води, повітря, покупних продуктів.

І ось, зовсім недавно я дізнався про 
«ПриродоСоОбразне харчування». 
Звісно, обійти стороною цю книгу я 
не міг. Прочитав, і щось в моїй свідо-
мості перевернулось. Я зрозумів, що 
багато рослин, які ми звикли вважати 
бур'янами, можуть стати для нас до-
брими помічниками в справі підтрим-
ки свого здоров'я.

Тепер я обожнюю зелені коктейлі 
з кропивою, лободою та знаю, що, на-
віть живучи в місті, можна відчувати 
себе повним сил і бути здоровим. По-
трібно тільки додати до свого раціону 
більше зелені. І не просто додати, а 
розглядати її, як повноцінне джерело 
необхідних людині речовин.

Дякую автору цієї книги – Наталії 
Кобзар за працю, яку вона виконала, 
збираючи для нас таку цінну інформа-
цію!

Андрій Єршов, 
член Клубу ОЗ, м. Запоріжжя, 

газета «до Землі з любов'ю!» 
Спецвипуск №1 (13) м.Севастополь
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День стає більш тривалим і я, як і 
багато моїх «городніх соратників», все 
активніше починаю чекати весни. Дум-
ка про запах щойно відталої землі стає 
просто нав'язливою. І ці думки навіяли 
тему даної статті. Запахи!

Звичайно, ароматерапія в будь-
якому випадку присутня в наших садах, 
але хочеться поговорити про рослини, 
які можна зібрати в так званий «Ап-
текарський город» або «Монастирсь- 
кий садок».

У моєму варіанті, чесно сказати, 
це не спеціально виділена ділянка з 
пряними, ароматними і лікарськими 
рослинами, а безліч галявин з них у 
великих квітниках. Тільки висаджую 
я їх ближче до зон відпочинку, або до 
доріжки – щоб відчувати їх аромат, на-
віть просто проходячи повз них. Крім 
аромату, всі ці рослини мають корисні, 
і навіть лікувальні властивості, вико-
ристовуються, як приправи, чаї та на-
стоянки.

Ну, познайомимося з ними 
ближче.

У мене поруч з трояндами ростуть 
лаванда, перовскія, материнка і рута. 
Дуже дружать між собою. Адже вимоги 
до образу життя у них однакові – сухе 
і сонячне місце. Перовскію я купува-
ла корінцем (вона має якесь лікарське 
призначення – в моєму саду перовскія 
чисто для краси і приємного полиново-
го аромату), інші рослини виростила з 
насіння через розсаду. Причому лаван-
ду я вирощую, як дворічну  куль-
туру. Так, молоденьким кущиком вона 
краще зимує. Щороку вирощую росли-
ни для цвітіння на наступний рік.

У материнки є і «кровні родичі»: оре-
гано і майоран. Вони дуже схожі, але 
є нюанси – мені сподобався майоран 

«Термос» – у нього не квіти, а зелені 
«шишечки» і злегка смолисто-хвойний 
аромат. Аромат настільки приємний, 
що хочеться кожен раз, проходячи повз 
нього, взяти в руки листочок, розтерти 
і нюхати, нюхати... Але майоран тепло-
любний і вирощується в «режимі» одно-
річника. В цьому році знову посаджу.

Віддаю перевагу посадці майже всіх 
рослин через розсаду: по-перше, коли 
насіння дрібне (як у материнки, орега-
но, майорану), щоб вони не «загубили-
ся» у відкритому ґрунті; по-друге, щоб 
рослини встигли вирости і набрати 
силу (майоран, лаванда); а по-третє, 
розпікірувані рослини вже в потрібно-
му порядку висаджуються в квітник.

Материнку обрізаю під час цвітіння 
– помилуюся, зрізаю і висушую, а вона 
незабаром відростає і знову цвіте!

Руту запашну вирощую в чисто де-
коративних цілях – її гарне листячко і 
жовтувато-зеленуваті квіти замінюють 
молочай і служать прекрасним допо-
вненням для троянд, але якісь ліку-
вальні властивості в неї теж є.

А який гарний звіробій я виростила 
з насіння! Які в нього величезні, яскра-
во-жовті квіти! До речі, у материнки, 
вирощеної з насіння, теж квіти темніші 
і більш яскраві, в порівнянні з викопа-
ною в полі. Звіробій росте поруч з жов-
толистяним чубушником (жасміном), 
вони близькі за кольором, ростуть по-
руч з верандою – щоб відчувати аромат. 
Я для себе заново відкрила цю рослину 
– шалений жовтий колір! А що ще кру-
тіше – обрізав, а незабаром кущ стає ще 
багатшим і знову цвіте. І так – до снігу! 
Інше місце для звіробою у мене – на тлі 
хвойників. Просто супер. Ось вам і кра-
сивоквітучий (майже все літо) майже 
кущ (точніше, напівкущ).

Йдемо далі. У сонячному 
квітнику з холодною гамою 
кольорів у мене пахне по-
лин двох сортів і монарда з 
різними рожево-бузковими, 
червоними шапочками кві-
тів. І красиво, і ароматно, і 
корисно. Полин, до того ж, 
ще й шкідників відлякує! 
Його недолік – може бути 
агресивним. Залежно від 
сорту.

Дві інших, схильних до 
агресії, рослини – м'яту і 

ісоп – не варто ризикувати включати 
в квітник. Вони ростуть у мене в горо-
дній частині саду. М'яту можна поса-
дити або в відро без дна, або обмежити 
бордюром. Ісоп дає рясний самосів, але 
досить вчасно обрізати відцвітаючі 

пагони, щоб цього уникнути. Ісоп я ви-
користовую при маринуванні огірків і 
томатів. А який він чудовий медонос! 
Це – додатковий бонус для зростаючих 
поруч овочів.

Маринування я не уявляю і без 
естрагону (тархуну). Завдяки йому мої 
огірочки не тільки ароматні, але і по-
максимуму зберігають зелений колір. 
І естрагон, і ісоп легко виростити з на-
сіння. Естрагон – високоросла рослина 
з тонкими листочками, нагадує вербу 
в мініатюрі, росте у мене на задньому 
плані вузького квітника уздовж будин-
ку, біля паркану.

Сад ароматних і пряних трав

Аптекарський город
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Мої ароматні улюбленці
Хто бачив фото мого саду, напевно 

знає ще двох моїх ароматних улюблен-
ців. Завдяки ним мої квітники не тіль-
ки виглядають, як «луки і поля», але і 
пахнуть так само. Це шавлія (сальвія 
дубравна – багаторічна рослина з фі-
олетовими і рожевими суцвіттями) і 
чебрець. Просто обожнюю їх! Шавлія 
великими куртинами росте між півоні-
ями і лілейниками, а чебрець – почвопо-
кровна рослина, яка зростає всюди – це 
і бордюр вздовж доріжок, і заповнювач 
для клумби з ерік і вересів.

Ці рослини так само елементарно 
вирощені з насіння. Дають душевний 
самосів, але їм я це дозволяю! За красу 
і аромат!

Для корисно-декоративних цілей в 
цьому році купила насіння м'яти мек-
сиканської (лофанту) і шлемника. Не 
можу встояти перед синіми кольорами. 
А який гарний синьо-фіолетовий колір 
у геліотропа. І аромат ванілі! Моя улю-

блена однорічна рослина! Геліотроп, до 
речі, вже скоро буду сіяти; та ще один 
екземпляр перезимовує у мене на сте-
лажі з фіалками, з досвіткою. Його я на-
живцюю десь в березні. З таких живців 
виростають більш багаті кущики, які і 
зацвітають раніше.

Два корисних однолітники
У класичному монастирському горо-

ді не обійтись без таких простих, але 
дуже корисних і приємних у всіх відно-
шеннях, однорічників, як чорнобривці і 
нагітки (календула). Серед чорнобрив-
ців я віддаю перевагу тонколистим – в 
них дуже акуратний кущик. Насіння 
сію ранньою весною в теплиці, а потім 
розсаджую у відкритий 
грунт по всяких різних 
місцях. Календула (за-
раз існує багато сортів 
з такими красивими 
квітами, що часом не 
впізнати в ній прості 
нагітки) дружить з 
моєю суницею і давно 
«самосіється» по обор-
дюрених грядках. Та 
й поблизу теж. Ті ек-
земпляри, які, на мою 
думку, мають не дуже 
гарну форму і квіти, 
відразу йдуть на мульчу (прекрасний 
сидерат), а найкращим – дозволяю сія-
тися і розмножуватися.

В квітники я висаджую і всіма улю-
блений базилік. Фіолетовий – до черво-
них троянд, зелений – до троянд жовто-
го кольору. Краса і смакота! Базилік сію 
на розсаду в квітні.

У моїх квітниках є ще пара супер-
корисно-лікувальних рослин – мар’їн 
корінь (рання півонія) і бадан. Аромат-
ними їх не назвеш, а ось корисні влас-

тивості – на висоті! 
Найбільш активно я 
використовую бадан. 
Навесні, коли наростає 
свіже листя, я збираю 
торішнє листя, що пере-
зимувало (що пройшло 
природну фермента-
цію) – і використовую 
його в чай. Вважається, 
що ефект від цього – як 
від женьшеню. Бадан 
можна виростити з на-
сіння, але, по-моєму, 

простіше і швидше – з корінців, які у 
величезній різноманітності сортів вже 
скоро надійдуть у продаж.

Про які корисні рослини я ще не зга-
дала?

Це і ехінацея – лікарська і дуже ко-
рисна рослина, має велику кількість 
різноманітних сортів. І хризантема – 
має ароматне листя (є в продажу і ово-
чева хризантема, правда сама не пробу-
вала поки). І ромашка лікарська – ну як 
без неї!

Ось такі знайомі і не дуже знайомі 
представники ароматної флори. А щоб 
до кінця домалювати картину монас-
тирського садка – я б додала парочку 

сидератів: фацелію і гречку. Фацелія – 
ароматна і дуже красива, гречка – плюс 
лікувальна. Медоноси! Так, мало не за-
була. Розмарин! У нього такий аромат, 
це така смачна приправа – нічим не за-
мінити! Тому варто з ним повозитися. 
Його вже пора сіяти. Але вирощувати 
необхідно в якості горщикової культу-
ри, оскільки на зиму його потрібно за-
бирати в будинок, бо в нашому кліматі 
розмарин не зимує. У коричневому гли-
няному горщику – він чудово виглядає 
біля будинку! Сад ароматних трав в кра-
сивих горщиках дуже здорово розташу-
вати в зоні відпочинку!

А можна створити і класичний мо-
настирський садок – якщо дозволяє 
місце, розбивши його на обордюрених 
грядках на сонячному місці.

Або піти моїм шляхом – вписати еле-
менти арома-галявин в існуючі посад-
ки.

Пробуйте. Робіть, як ми. Робіть кра-
ще нас. Успіхів!

Ольга Семенова, м. Уфа
газета «Ваше Плодородие»

Сад ароматних і пряних трав

Аптекарський город



10    до Землі з любов'ю!  березень 2016

н а ш е  ж и т т я

– Невже, Анастасія, сучасне людство 
дійсно живе у вимірі антирозуму, про 
який говорив темноволосий юнак? І що 
це таке антирозум? Як побачити це на 
практиці?

– Думка, інформація з'явилася, а пере-
віряти дійсність тільки собою необхід-
но.

– Але як можна перевірити, чим? 
Якщо людина живе в антирозумному ви-
мірі, то і мислити вона буде категорія-
ми антирозуму.

– Так. Але розум в людині все ж зали-
шається, хоч і в значно меншому ступі-
ні.

І якщо ти подумки звернешся до нього, 
він активізується, і тоді з його допомо-
гою ти можеш визначити антирозумні 
прояви. Давай поки більше не будемо го-
ворити на цю тему, Володимир, ти один 
походи тут по галявині, по тайзі, по-
міркуй. Тут, в цьому місці Розум і анти-
розум врівноважені. А в тобі ні, і тому 
ти допоможи своєму Розуму, час від часу 
активізуй його.

– Як активізувати?
– Просто вимовляй подумки в собі: 

«Розум». А ще краще: «Роозз-уумм».
Я залишився один і спробував міркува-

ти з позиції Розуму. І ось до яких висно-
вків почав приходити.

Штучний світ
Сьогоднішнє співтовариство людей 

живе не в природному, а в штучному сві-
ті.

Воно його створило і рабськи обслуго-
вує.

Ми створили штучний світ і прожива-
ємо в ньому штучні життя.

Реальний природний світ на узбіччі 
асфальтових доріг, по яких сучасне люд-
ство мчить до прірви.

У масову свідомість сучасних людей 
впроваджені штучні поняття.

Наші вчені та «інтелігентні» дослід-
ники примудрилися назвати сучасну 
медицину, якій всього-то двісті років, 
традиційною, а народну, історія якої на-
лічує сотні тисяч років, нетрадиційною. 
При цьому цілителів, я маю на увазі 
справжніх цілителів, які добре знають 
властивості лікарських рослин, стали 
обзивати шарлатанами. У підсумку 
масу захворювань, від яких люди всього 
сто років тому з легкістю і безкоштов-
но лікувалися травами з власного саду, 
сучасна людина повинна лікувати доро-
гими аптечними таблетками за рекомен-
дацією лікаря. Можливо, повинні існу-
вати два напрямки в медицині. Народну 
медицину необхідно викладати в шко-
лах, готувати фахівців в інститутах. Ві-
сімдесят відсотків хвороб можуть бути 
вилікувані за допомогою народної ме-
дицини, таким чином, значно знизиться 
навантаження на існуючі нині медуста-
нови, що дозволить істотно поліпшити 
якість медичних послуг. Але для цього 
необхідно мислити категоріями Розуму.

Штучний водопровід
Людством закопані в землю мільйо-

ни кілометрів металевих труб, званих 
водопроводом. Витрачені колосальні 
зусилля по виготовленню цих труб, їх 

укладанню в траншеї. Вони вимагають 
постійного обслуговування і капіталь-
них ремонтів, за які змушені розплачу-
ватися люди важкою працею. При цьому 
вода, що витікає з кранів в наших квар-
тирах, виявляється непридатною для 
пиття. Все це при тому, що в природі 
існує природний водопровід, це не тіль-
ки річки, але й грунтові води. По жилах 
Землі тече цілюща, жива вода, здатна 
наповнити мільйони колодязів. При-
родний водопровід не вимагає ремонту, 
більш того, він здатний очищати забруд-
нену на поверхні воду, насичувати міне-
ралами і іншими необхідними речови-
нами – життєво важливий продукт. Але 
сучасний спосіб життя людини міста по-
збавив її можливості користуватися при-
родним водопроводом, спроектованим і 
побудованим Творцем.

Виникає питання: цей спосіб жит-
тя людина обрала самостійно або під 
впливом деяких сил? Щоб відповісти на 
нього, давайте розглянемо ще одну ситу-
ацію, її інакше, як психічним захворю-
ванням суспільства, назвати важко. Які 
пропонується здійснити дії сучасній се-
редньостатистичній сім'ї в Європі, Аме-
риці чи Росії, для того, щоб обзавестися 
власною квартирою, будинком?

Іпотека антирозума
Пропонується, наприклад, іпотека. 

Або, більш конкретно, пропонується взя-
ти в банку кредит терміном на двадцять, 
тридцять років, придбати на банківські 
гроші скромне житло і протягом два-
дцяти років щомісячно повертати банку 
гроші з відсотками. Якщо гроші сім'я по-
вернути не зможе, квартиру відберуть. 
Двадцять років молода сім'я повинна 
жити в страху втратити житло, працю-
вати, як правило, на ненависній роботі, 
аби платили побільше. Плазувати перед 
роботодавцем в страху втратити роботу. 
Але, може бути, такому обтяжуючому 
положенню ніякої альтернативи не іс-
нує? Існує! І мало того, альтернатива 
якраз і говорить про те, що перешкоди 
в отриманні житла молодими людьми 
штучно впроваджені в молоді голови. 
Ці перешкоди віртуальні і притаманні 
лише віртуальній реальності. Наведу 
дуже характерний приклад з реального 
життя.

Молодий чоловік на ім'я Андрій, який 
проживає в місті Володимирі, зовні 

Вимір антирозуму
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мало чим відрізнявся від своїх одноліт-
ків. Ходив в кафе і на дискотеки, курив 
і вживав спиртне. Коли прочитав про 
родові помістя, став мріяти про власну 
землю і будинок.

Коштів для придбання ділянки і бу-
дівництва будинку в  нього не було, 
батьки надати матеріальну допомогу 
були не в змозі. У 2005 році в тридцяти 
кілометрах від міста Володимира, біля 
села Коняєва, гектар землі на пустирі, 
порослому бур'яном, коштував тридцять 
тисяч рублів. Майже п'ятдесят сімей з 
числа читачів на цьому пустирі придба-
ли свої гектари і почали зводити спору-
ди. Люди, в основному зрілого віку, що 
мають деякі грошові заощадження. Ан-
дрію теж сподобалося це місце на березі 
лісового озера, і вільна земля там ще за-
лишалася. Ведений мрією про власний 
маєток, він перестав відвідувати моло-
діжні тусовки і, посилено працюючи, 
всього за півроку зміг зібрати тридцять 
тисяч рублів і придбати на пустирі гек-
тар землі. Але де взяти грошей на бу-
дівництво будинку? Квадратний метр 
житла коштував тоді в місті Володимирі 
двадцять тисяч рублів, отже, на будівни-
цтво будинку площею всього в п'ятдесят 
квадратних метрів необхідно мати ще 
мільйон рублів. Андрій не став брати в 
банку кредит, щоб потім протягом два-
дцяти років повертати його з відсотка-
ми. Юнак у віці двадцяти трьох років 
пішов в магазин, купив хорошу сокиру, 
і за один рік сам зрубав на своїй ділянці 
дерев'яний будинок. Це якщо розпові-
дати коротко. Трохи докладніше. Спо-
чатку Андрій влаштувався на роботу в 
фірму, де були майстри, здатні ставити 
зруби, придбав від них навички роботи з 
деревом, а заодно і заробив грошей на по-
купку колод для майбутнього будинку. 

Тепер на ділянці молодої людини росте 
сад, викопаний колодязь, ставок, стоїть 
дерев'яний будинок, а  нові приїжджа-
ючі до поселення люди записуються до 
нього в чергу на будівництво дерев'яних 
зрубів. Тепер Андрій визнаний і шанова-
ний майстер.

Історія з Андрієм не єдина. У цьому ж 
поселенні є ще сім'ї, що своїми руками 
побудували будинки.

Я згадую, як і мій батько з дідом теж 
звели власний дерев'яний будинок, а по-
руч те ж саме робили сусіди, батьки моїх 
однолітків. Минуло понад півстоліття, 
але в цих будинках, як і раніше, живуть 
люди.

Ось тут-то і виникають питання. Як 
могло статися, що півстоліття суспіль-
ство розробляло нові технології будівни-
цтва, нові матеріали, механізми та при-
стосування, нібито більш досконалі, а в 
підсумку ...

Середньостатистична сім'я повинна 
посилено працювати двадцять-тридцять 
років, щоб отримати житло, яким ра-
ніше могла забезпечити себе протягом 
року-двох. Для багатьох сімей житлова 
проблема стала нерозв'язною, і нею зму-
шений займатися уряд.

Дана ситуація – вона випадкова або 
штучно кимось вибудована? Втім, це не 
важливо, головне, що вона є абсолютно 
антирозумною, але суспільство в суєт-
ній повсякденності виявляється не здат-
ним думати і аналізувати. Воно звикло 
до неї, і не уявляє собі іншого. Суспіль-
ство звикло до антирозуму. І перестає 
бути розумним.

Чому зникає любов?
Сучасний спосіб життя людини по-

родив безліч проблем, обговорення яких 
знаходиться під суворою забороною, а 

раз немає обговорен-
ня, немає і їх вирі-
шення.

По всьому світу 
відбуваються мі-
льярди сімейних 
конфліктів, аж до 
бійок і вбивств по-
дружжям один одно-
го. У так званих ци-
вілізованих країнах 
до вісімдесяти від-
сотків молодих лю-
дей, що вступають 

у шлюб, незабаром розлучаються. Цій 
процедурі передують тривалі негатив-
ні емоції, стреси, робляться нещасними 
діти.

Фактично по всьому світу протягом 
тисячоліть йдуть мільйони локальних 
воєн між людьми, що спробували ство-
рити любовний союз. В них терплять 
найжорстокіших поразок не тільки оби-
дві сторони, але і їхні діти.

Сучасному людству така ситуація 
піднесена як даність. Мовляв, це природ-
но – любов приходить і йде. Але виявило-
ся, що така ситуація закономірна лише у 
людей штучного світу, для істинної при-
роди людини вона нехарактерна.

...
Відповідаючи на питання, чому йде 

любов, можна сказати, що до більшості 
сучасних молодят справжня повноцінна 
любов просто не приходить, тому що не-
має для неї відповідного простору.

Що таке любов? Це почуття, це вели-
ка енергія, здатна надихати людину на 
творчість, що збільшує фізичні, духо-
вні сили і здібності. Це розумна енергія, 
вона заповнює собою простір, в якому 
знаходяться двоє закоханих людей, ство-
рюючи для них єдине ціле – простір лю-
бові. А тепер дивіться, що відбувається. 
Молодята приходять в РАГС зареєстру-
вати шлюб. Приміщення РАГСу – це не 
їх простір, а лише тимчасове місцепере-
бування, до того ж в цьому ж приміщен-
ні відбуваються і шлюборозлучні про-
цеси. І розумна енергія любові не може 
заповнювати собою подібний простір.

Катання на автомобілі, часто на чужо-
му, теж для енергії любові не підходить. 
Заповнити собою сучасну квартиру вона 
теж не може. Адже енергія любові не 
може пестити бездушні вмираючі пред-
мети, а в сучасній квартирі, навіть дуже 
новій, кожну мить все старіє і руйнуєть-
ся, нічого в ній не відроджується, і не 
може енергія любові миритися з поді-
бним руйнуванням, не може схвалювати 
подібну ситуацію, перебуваючи в ній.

Для енергії любові потрібен живий 
простір, облаштований людьми, в дано-
му випадку конкретними людьми, що 
відчули потяг один до одного. Іншого не 
дано. Доказ тому – безліч вікових шлю-
борозлучних процесів по всьому світу.

Питання про те, чому йде любов, за-
слуговує всебічних досліджень, і я пла-
ную присвятити цьому наступну книгу, 
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в якій розповім про стародавню країну, 
де люди знали таємницю неминаючої 
любові. Нинішнє ставлення до любові 
воістину є антирозумним.

І ось що ще дуже цікаво. В електро-
нних і друкованих ЗМІ, літературі і кіно 
майже немає позитивних героїв, що ро-
зумно спілкуються з землею. Згадайте 
спосіб життя і середовище проживання 
будь-яких головних персонажів. Вони 
представлені, в основному, в кварти-
рах, офісах, ресторанах, казино, на ву-
лицях мегаполісів і в тому подібних 
місцях. Якщо ж і показують людину, 
яка осмислено спілкується з землею, що 
відбувається вкрай рідко, то виставля-

ють цю людину недороз-
виненою, дегенератом. 
Людській спільноті ме-
тодично і цілеспрямова-
но нав'язується, в якому 
середовищі проживання 
повинно проходити її 
життя. Чи випадкова по-
дібна ситуація? Думаю, і 
навіть упевнений, що ви-
никла вона не випадково. 
Вона веде до катастрофи 
особистісної, соціальної і 
планетарної. 

Володимир Мегре 
«Анаста»

Майже 10 років впровадження сис-
теми органічного землеробства на 
своїй дачній ділянці переконали мене 
в її величезній перевазі в порівнянні з 
традиційними технологіями.

В якості контролю використовую 
середньорайонні дані райсільгоспу-
правління по господарствах, тому 
що ніякої достовірної статистики про 
врожайність на дачних ділянках по 
6-10 сотках немає. Випадкові дані по-
казують величезну різноманітність 
– збирають місцеві городники, напри-
клад, картоплі від нуля до 300-350 кг з 
1 сотки.

Ділянка була отримана на ко-
лишньому радгоспному – зораному 
і отруєному хімічними добривами і 
пестицидами – полі. Ґрунт – супісок, 

малопотужний чорнозем з вмістом гу-
мусу тільки 2-3% і орним горизонтом 
15-18 см. Плугова підошва була на-
стільки втрамбована, що насилу під-
давалася лопаті. Перші роки намагав-
ся вносити на грядки побільше гною 
та іншої органіки, поки не зрозумів, 
що бюджет пенсіонера – нижче рівня 
бідності, і не винесе такого наванта-
ження. Та й сили не ті, щоб щорічно 
перелопачувати ґрунт врукопашну, 
закладати гній. Мимоволі став при-
дивлятися до сидератів, перевіряти 
їх користь, освоювати їх агротехніку. 
Особливо сподобалися жито озиме, 
ріпак ярий, гірчиця біла, фацелія, 
боби, овес, буркун та інші культури. 
Не гребував і бур'янами, такими, як 
щириця і аістнік. Тепер плодозміна 

(чергування на одній обро-
бляємій ділянці землі рос-
лин різних ботанічних видів 
– ред.) максимально напо-
внена сидератами, грядки 
зеленіють від снігу до снігу.

Так, рано навесні, прямо 
з-під снігу, починає вегету-
вати озиме жито, накопи-
чуючи до посадки основних 
культур до 200-300 кг зеленої 
маси на сотці. Практично 
ще по мерзлій землі або під 
зиму висівають фацелію, 
якій потрібно всього лише 
40-45 днів, щоб набрати до 
300 кг зеленої маси на сотці. 
Весняних ранків і осінніх 
заморозків до -8-9 °С вона не 
боїться. Прекрасний сидерат 

– боби овочеві, вони дають не тільки 
надземну масу, але і потужну корене-
ву систему, накопичують безкоштов-
ний азот, розпушують ґрунт на глиби-
ну до метра і більше.

Рано починає вегетувати буркун, а 
росте він іноді до листопада, в перший 
же рік після посіву дає до трьох укосів 
відмінного зеленого добрива, а корінь 
прекрасно розпушує і удобрює ґрунт, 
робить його структурним. Аналогічну 
«роботу» виконує і багаторічна рос-
лина еспарцет, тільки на ще більшу 
глибину і на бідніших ґрунтах.

Ріпак, гірчиця, овес, пажитник, 
люпин також швидко нарощують до 
500-600 кг маси з сотки. Висіваю їх в 
кінці липня – на початку серпня після 
збирання цибулі на ріпку і сівок, суни-

Придивіться 
до сидератів
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ці останнього року користування, ско-
ростиглих сортів овочевих культур і 
картоплі. У жовтні сидерати прико-
пую не глибше, ніж на 10-12 см, або за-
лишаю на поверхні у вигляді мульчі.

Від дорогих органічних добрив, тим 
більше хімічних добрив і пестицидів, 
відмовився повністю, використовую 
тільки опад (в основному лист беріз, 
що ростуть поруч з ділянкою) та де-
ревну золу. Всі культури, в тому числі 
і картоплю, вирощую тільки на гряд-
ках шириною до 90 см з проходами 
не менше 100 см. Така розріджена по-
садка на вузьких грядках дає велику 
кількість світла, повітря, їжі кожній 
рослині. Здорові рослини, що бурхли-
во розвиваються,  добре протистоять 
хворобам і шкідникам, до того ж на 
ділянці завжди є велика кількість не-
ктароносів (ріпак, гірчиця, коріандр, 

насінники моркви, цибулі, буряка, фа-
целія, лофант анісовий, ягідники та 
інше), які залучають безліч ентомофа-
гів (організми, які харчуються кома-
хами). Так що ніяких хімічних засобів 
захисту рослин не застосовую. Грядки 
обов'язково мульчую.

Результат: ґрунт насичений гуму-
сом до 8-10%, пухкий (при посадці роз-
сади помідорів кілочки не забиваю, 
просто встромляю рукою), вологоєм-
ний (потреба в поливах скоротилася в 
три-чотири рази), бур'янів стало мен-
ше в кілька разів (не можуть пробити-
ся крізь мульчу). Ґрунт в такому стані 
стає пористим, не вимагає оранки або 
перекопування. Обробка зводиться 
тільки до розпушування ручним плос-
корізом на глибину загортання насін-

ня – не більше 5-7 см, 
що набагато легше 
і ефективніше, ніж 
при роботі з сапкою.

У 2001 році ґрунт 
витримав ще одне 
випробування: прак-
тично все літо стоя-
ла повітряна посуха, 
температура в тіні 
трималася +35°С. 
Ґрунт на доріжках 
так нагрівався, що 
боса нога не терпіла. 
Хоча і перепадали 
дощі, але така спека 
несприятливо позначилася на карто-
плі, капусті, інших овочах. Великі 
перепади вологості і температури 
призвели до розтріскування бульб, ка-
чанів, коренеплодів більшості сортів 

на сусідніх ділян-
ках. Мої грядки 
були насичені 
органікою, і, як 
результат, муль-
ча виявилася 
прекрасним бу-
фером, нейтра-
лізувала удари 
стихії.

В результаті 
картопля сорту 
Бородянська ро-
жева у 2000 році 
дала 1680 кг з со-
тки, нині – 1820 кг 
(по району 130 ц з 

га), в середньому в гнізді виявилося 
4,5 кілограми бульб, в окремих гніз-
дах – до 8 кг. Качани капусти сортів 
Московська пізня і Краутман були до 
пуду, з сотки – біль-
ше 1800 кг (по райо-
ну в межах 200 цент-
нерів з га).

Посіяв на грядках 
по 10 м2 озиме жито 
і овес на насіння. 
Жита зібрав 7 кг (70 
ц з 1 га, по району 
17,3 ц з 1 га), овес дав 
8,3 кг (83 ц з 1 га, по 
району 18 ц з 1 га).

Мені не раз гово-
рили: на одній сот-
ці чи грядці можна 

отримати великий урожай, якщо по-
старатися. А ось як збільшити вро-
жайність хоча б в 2-3 рази на сотнях 
гектарів у великих господарствах? 
Хочу відзначити, що, по-перше, дале-
ко не всі і на одній сотці отримують 
хоча б 2-кратну врожайність, слідую-
чи традиційній технології. По-друге, і 
в умовах суцільної механізації можна 
припинити орати, не ставити щорічно 
землю на «диби», якщо впровадити 
давно відомі технологічні колії, не 
трамбувати землю без потреби важ-
кою технікою по 20-30 разів за сезон. 
Родючість можна підвищувати і в 
умовах браку гною, який давно вже 
не відповідає своєму високому титу-
лу «Добриво №1». Як показує досвід 
минулих років і сучасний, для цього 
треба максимально насичувати сівоз-
міни травами, в тому числі і сидерата-
ми у вигляді чистих і інших посівів, в 
зайнятих парах.

І. П. Замяткін,
с. Шушенське, 

Красноярський край
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Як часто садівник хапається за го-
лову, побачивши на зеленій поверхні 
своїх улюблених, вирощених з такою 
турботою овочів темні або білі плями, 
нальоти або нарости. Вони з'являються 
на нижній або на верхній поверхні лис-
тя, і є вірною ознакою того, що рослина 
захворіла. Причина цього захворюван-
ня – паразитичні гриби. Грибні захво-
рювання легко відрізнити від бактері-
альних за такими ознаками. Тіло гриба 
складається з тонких ниток – гіфів, які, 
переплітаючись між собою, утворюють 
щільний міцелій. Його можна побачи-
ти неозброєним оком як, наприклад,  у 
випадку з борошнистою росою, харак-
терна ознака якої – білий борошнистий 
наліт на верхній стороні листя.

Міцелій інших грибів розростаєть-
ся всередині тканин листа або плоду, і 
тоді на поверхні ми бачимо їх плодові 
тіла, що несуть в собі спори. Вони утво-
рюють дрібні горбки або подушечки 
на поверхні зараженого органу, роз-
ташовані без особливого порядку, як у 
випадку з цитоспорозом кори, або кон-
центричними колами, як в разі плодо-
вої гнилі. Горбки і подушечки можуть 
бути найрізноманітнішого кольору в 
залежності від виду гриба, наприклад, 
помаранчеві у іржі, чорні – чорна пля-
мистість. Міцелій також може бути 
різних кольорів: білий, рожевий, сірий 
і т.д.

Паразитичні гриби тому і назива-
ються паразитичними, що на відміну 
від вищих рослин (гриби відносяться 
також до рослин, тільки до нижчих) 
вони не здатні самі синтезувати ор-
ганічні речовини з вуглекислого газу 
повітря, а харчуються за рахунок вже 
готової органічної речовини, розклада-
ючи її і використовуючи для своєї жит-
тєдіяльності.

Зазвичай оптимальні умови для про-
живання грибів створюються в ґрунті, 
де вони чудово себе почувають, у во-
логому, багатому органікою середови-
щі. Про те, що гриби пристосовані до 
життя у вологому середовищі говорить 
той факт, що їх спори проростають 
тільки при високій вологості повітря 
або у воді. У ґрунті гриби відіграють 
позитивну роль, беручи участь в роз-
кладанні рослинних залишків і будучи 

важливою ланкою в кругообігу речо-
вин в ґрунті. Однак, за певних умов, 
а саме при затяжних дощах, коли по-
вітря над поверхнею ґрунту насичене 
вологою, гриби виходять на поверхню 
і починають завойовувати простір над 
поверхнею ґрунту. Тут єдиним джере-
лом харчування для них може служити 
органічна речовина в тканинах рослин. 
Гіфи грибів через  пори на шкірці лис-
тя, через тріщини в корі, через червото-
чини на плодах проникають всередину 
рослин і розростаються там.

У здорової рослини так само, як у 
здорової людини, є внутрішній захист 
– імунітет. Коли інфекція проникає в 
тканини рослин, вони починають ви-
робляти захисні речовини, що пере-
шкоджають росту гриба. Тому в якості 
основного і першого заходу боротьби з 
грибними хворобами не дарма вважа-
ють таку агротехніку, яка сприяє зрос-
танню здорових і міцних рослин. При 
перерахуванні причин виникнення 
грибних захворювань чимале місце за-
ймають чисто агротехнічні. Причини, 
які стосуються ґрунту: занадто висока 
вологість, погана аерація, підживлен-
ня рослин компостом або гноєм, що не-
достатньо розклалися, надлишок або 
брак добрива, слаборозвинена коренева 
система. Причини, які стосуються пові-
тря: погане освітлення, брак тепла, під-
вищена вологість повітря, кислі дощі. 
Як бачите, серед цих причин частина 
не залежить від діяльності людини – це 
погодні умови, а частина, пов'язана з 
ґрунтом і добривом, – залежить. Звер-
тає на себе увагу те значення, яке в 
стійкості рослин має коренева система. 
Серед любителів 
мінеральних до-
брив панує думка, 
що слаборозвинена 
коренева система – 
благо для рослини. 
При внесенні мі-
неральних добрив 
під корінь рослині 
не треба створю-
вати розвинену 
кореневу систему, 
щоб "обшарювати" 
великий обсяг ґрун-
ту в пошуках їжі. 

Вони забувають, що коренева система 
– рівноцінний орган рослини, такий же, 
як і всі інші. Слабкість одного органу 
неминуче веде до слабкості всієї рос-
лини. Функція кореня – не тільки по-
глинання мінеральних елементів жив-
лення з ґрунту, в ньому виробляється 
багато важливих для рослин речовин, в 
тому числі ряд гормонів.

Що стосується ґрунту, то, без сумні-
ву, від його родючості дуже сильно за-
лежить здоров'я рослини. Встановлено, 
що на багатому органічною речовиною 
ґрунті з високою біологічною актив-
ністю життєдіяльність грибів зосеред-
жена головним чином в ґрунті і рід-
ше виходить на його поверхню. Тому 
створення родючого, з високим вміс-
том гумусу і з високою біологічною 
активністю ґрунту і правильне 
живлення – основний профілактич-
ний засіб боротьби з грибними хво-
робами.

До профілактики відноситься також 
обробка рослин настоями і відварами, 
які сприяють оздоровленню і підви-
щенню стійкості рослин. Це, в першу 
чергу, відвар хвоща. Кремній в будь-
якому вигляді збільшує стійкість рос-
лин до грибних захворювань. Це може 
бути багатий кремнієвою кислотою від-
вар хвоща або розтерта в борошно ба-
гата кварцем гірська порода. Відваром 
хвоща навесні і восени, коли ґрунт віль-
ний від рослин, обприскують ґрунт, а в 
період вегетації розведеним відваром 
обприскують листя для зміцнення по-
кривних тканин листа. Це ускладнює 
проникнення гриба всередину листя. 
Про всяк випадок коротко нагадаємо, 

Запобігання грибним захворюванням

Гіфи Триходерми (Trichoderma) вражають  міцелій 
гриба фузаріум (Fusarium) в здоровому  �рунті
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як робити відвар хвоща: для цієї мети 
використовують тільки багатий крем-
нієм польовий хвощ. 500 г свіжого або 
300 г сухого хвоща заливають 5 л води 
і кип'ятять на слабкому вогні протягом 
години. Для обприскування ґрунту роз-
чин розводять в п'ять разів, для обпри-
скування листя – в 20 разів.

Борошном з розмеленої гірської по-
роди обпилюють вологі від роси чи 
дощу листя. Після дощу обпилювання 
повторюють.

Для зміцнення листя застосовують 
також обприскування екстрактом з 
компосту: 1 частина компосту на відро 
води. Настоюють тиждень при періо-
дичному перемішуванні. При обпри-
скуванні використовують тонкий роз-

пил і намагаються повністю змочити 
листя. Для тієї ж мети використовують 
екстракт з листя кропиви: 1 кг свіжо-
го листя кропиви заливають 5 л води і 
нагрівають до кипіння. Охолоджують, 
розводять в 20 разів і обприскують рос-
лини 1-3 рази у вечірній час. Є повідо-
млення, що така обробка допомагає 
справлятися з фітофторою.

Всі профілактичні обробки прово-
дять у першій половині літа, поки гриб-
ні хвороби ще не з'явилися.

Якщо рослини все ж захворіли, то 
треба вживати заходи на самому почат-
ку розвитку хвороби. Для цих випадків 
рекомендуються такі препарати: йод  
(4-10 крапель на відро води) проти сірої 
гнилі суниці; настій коров'яку проти 

борошнистої роси (1/3 відра заповню-
ють коров'яком, заливають доверху во-
дою і настоюють 3-5 днів); перебродив-
ший настій часнику (400 г на 10 л води, 
для обприскування рослин розводять в 
10 разів). До цього списку можна було 
б додати ще безліч рецептів, якими ко-
ристуються садівники-любителі.

Ми не згадуємо тут препарати, що 
містять в собі мідь, по типу бордоської 
рідини або хлорокису міді, оскільки, 
потрапляючи в ґрунт, мідь згубно діє 
на ґрунтові гриби і порушує біологічну 
рівновагу в ґрунті.

Пам'ятайте головне правило бо-
ротьби з грибними хворобами: здоро-
вий ґрунт – здорова рослина.

 Жирмунська Н.М., канд. біол. наук

Для посадки зазвичай використо-
вую як вітчизняне, так і імпортне на-
сіння. Перед посівом обробляю його 
препаратом НВ-101. Минулої весни все 
насіння перед посадкою замочувала 
в цьому препараті, і результат – 100% 
схожість.

Сію в торф'яні таблетки по одному 
насіннячку в другій половині квітня. 
Контейнер з таблетками ставлю в те-
плицю і накриваю додатково агротек-
сом №60.

У фазі першого справжнього листка 
сіянці пікірую в горщики, заглиблю-
ючи їх до сім'ядольних листочків. По-
лив проводжу один раз на тиждень, 
поєднуючи з підгодівлею ЕМ-А. В та-
ких умовах розсада виходить міцна, 
здорова, з темно-зеленим листом і не 
витягується.

На постійне місце розсаду виса-
джую між рядами картоплі після її 
підгортання. Землю для цього додат-
ково не перекопую, оскільки цвітна 
капуста любить дещо ущільнений 
ґрунт. Просто роблю широку лунку, 
заповнюю її водою і опускаю туди ко-
ріння розсади обов'язково з грудкою 
землі, намагаючись не пошкодити 
стрижневий корінь. Прикриваю ґрун-
том, ретельно ущільнюю пальцями, 
рясно поливаю і мульчую. Висаджу-
вати краще ввечері або в похмуру по-
году, так капуста краще переносить 
пересадку. Але якщо погода стоїть 
жарка, то прикриваю листям з лопуха. 
В якості мульчі використовую суміш: 

перегній, солома, свіжоскошена і злег-
ка підсушена трава, зола. Уздовж ка-
пусти в шаховому порядку висаджую 
чорнобривці, які відлякують капустя-
них шкідників.

Надалі, коли рослина підросте, під-
сапую. І знову мульчую.

Ви, швидше за все, помітили, що я 
ні слова не сказала про полив і підго-
дівлі по ходу росту і розвитку капусти. 
Під час висадки розсади без порушен-
ня стрижневого кореня в добре про-
литу лунку, плюс повноцінна мульча, 
не потрібно ні поливу, ні підгодівлі. 
Не пошкоджений, добре розвинений 
корінь йде глибоко в землю, де він в 
змозі дістати необхідну воду. Мульча 
не дає пересихати ґрунтові, а, перегни-
ваючи, вона дає харчування капусті. 
Тому рослині вистачає природних опа-

дів у вигляді дощу.
Наростання головки цвітної капус-

ти починається після того, як наросте 
зелена маса. Для того, щоб головки не 
буріли і не псувалися, я прикриваю їх 
листом лопуха. Можна пов'язати вели-
ке листя капусти в пучок над качаном.

Наостанок хочу дати рецепт приго-
тування цвітної капусти, який дуже 
люблять мої домашні: головку цвітної 
капусти розібрати на суцвіття, відва-
рити в гарячій воді приблизно 2 хви-
лини, дати стекти воді, обсмажити на 
олії до рум'яної скоринки, посипати 
панірувальними сухарями, збризнути 
соєвим соусом.

Приємного апетиту і удачі в новому 
сезоні.

Ліда Красильникова, м. Уфа, 
вісник уфимського Клубу ОЗ №1 (21)

Цвітна капуста
 з секретом
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1 Пт g 24 1 Вс i 24 1 Ср ^ 26

2 Сб h 25 2 Пн i 25 2 Чт _ 27

3 Вс h 26 3 Вт ^ 26 3 Пт _ 28

4 Пн i 27 4 Ср ^ 27 4 Сб ` 29

5 Вт i 28 5 Чт _ 28 5 Вс ` � 30/1

6 Ср ^ 29 6 Пт _ � 29/1 6 Пн a 2

7 Чт ^ � 30/1 7 Сб ` 2 7 Вт a 3

8 Пт _ 2 8 Вс ` 3 8 Ср b 4

9 Сб _ 3 9 Пн a 4 9 Чт b 5

10 Вс ` 4 10 Вт a 5 10 Пт c 6

11 Пн ` 5 11 Ср a 6 11 Сб c 7

12 Вт a 6 12 Чт b 7 12 Вс c � 8

13 Ср a 7 13 Пт b � 8 13 Пн d 9

14 Чт b � 8 14 Сб c 9 14 Вт d 10

15 Пт b 9 15 Вс c 10 15 Ср e 11

16 Сб b 10 16 Пн d 11 16 Чт e 12

17 Вс c 11 17 Вт d 12 17 Пт e 13

18 Пн c 12 18 Ср d 13 18 Сб f 14

19 Вт d 13 19 Чт e 14 19 Вс f 15

20 Ср d 14 20 Пт e 15 20 Пн g � 16

21 Чт d 15 21 Сб f 16 21 Вт g 17

22 Пт e � 16 22 Вс f � 17 22 Ср g 18

23 Сб e 17 23 Пн f 18 23 Чт h 19

24 Вс f 18 24 Вт g 19 24 Пт h 19

25 Пн f 18 25 Ср g 19 25 Сб i 20

26 Вт f 19 26 Чт h 20 26 Вс i 21

27 Ср g 20 27 Пт h 21 27 Пн ^ � 22

28 Чт g 21 28 Сб h 22 28 Вт ^ 23

29 Пт h 22 29 Вс i � 23 29 Ср _ 24

30 Сб h � 23 30 Пн i 24 30 Чт _ 25

31 Вт ^ 25
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(індекси: 99599 (рос.) и 37007 (укр.))

та в регіонах:
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
Єнакієве ........... (050) 603-85-38
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) 344-16-56
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

КИЇВ:
Академмістечко (044) 221-20-75
Борщагівка...... (044) 228-01-25
Васильківська (044) 362-32-09
Героїв Дніпра.. (044) 353-76-22
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

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

Фаза Місяця Частина рослини ^ Овен d Терези

� Повний Місяць Плід _ Телець e Скорпіон

� Спадний Місяць Корінь ` Близнюки f Стрілець

� Новий Місяць Квітка a Рак g Козеріг

� Зростаючий Місяць Листок b Лев h Водолій

Положення Місяця в Зодіаках c Діва i Риби

висхідний Місяць низхідний Місяць

Місячний календар складений по книзі І.Паунгер "Все в потрібний момент".


