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Здрастуйте, шановні дачники і са-
дівники-любителі, члени Клубу Ор-
ганічного Землеробства! Сьогодні я 
хочу озвучити одну з пропозицій для 
всіх нас.

Починаючи з 2007 року, коли я став 
організатором Клубу ОЗ в Макіївці, в 
мене було прагнення забезпечити до-
ступ членів Клубу до різноманітної 
інформації, яка стосується багатьох 
сфер діяльності людини, що живе на 
землі. І, перш за все, знань, напрацю-
вань різних людей з органічного та 
природного землеробства. Досить ін-
формації є в Клубі і стосовно способу 
життя на Землі: книги Мегре, Холь-
цера, Фукуока, Моллісона, Т.Хіга.

Діючи в цьому напрямі, в Клубі 
була зібрана велика колекція книг і 
брошур, які, доповнюючи одна одну, 
в цілому ведуть до гармонійного 
життя людини на землі, запрошую-
чи задуматися над сенсом нашого 
життя, правильністю або шкідливіс-
тю «традиційних» постулатів, яким 
всього 100-200 років, задуматися над 
напрямком руху кожного з нас і люд-
ства в цілому.

Книга – дивовижний витвір люди-
ни. Кожен, хто читав книгу, а потім 
бачив її екранізацію, фільм, знятий 
по цій книзі, найчастіше відзначав 
для себе, що книга об'ємніше, яскра-
віше, більш насичено передає стан 
автора, його настрій і образи, що ним 

створені. Слово, записане на папе-
рі, народжує в нашій уяві картину, 
можна сказати змушує нашу уяву 
працювати: складати, збирати в ціле, 
малювати образи учасників сюжету, 
уявляти місцевість, погодні умови, 
час, в яких відбуваються події...

Якщо в нашій уяві раптом від-
бувається зупинка, звучить сигнал, 
питання – значить щось, сказане ав-
тором, суперечить нашому досвіду, 
внутрішнім знанням або інтуїції. 
Читаючи, ми можемо самі визначити 
істинність слів автора. Наприклад, 
рекомендації для вологих регіонів 
(де живе автор) або ділянок, де воду 
відводять канавами, будуть супе- 
речити умовам з сухим кліматом, і 
треба прислухатися до себе, зробити 
по-своєму.

Зараз триває процес деградації 
людства. Духовної, фізичної, мораль-
ної, розумової – всюди видно прояви 
загальної тенденції. Люди знерухом-
лені, загодовані «їжею» з супермар-
кетів, вони поступово втрачають 
здатність уявляти, представляти, 
мислити.

Читання книг, зарядка вранці, 
прогулянки в парку, гра в футбол, 
волейбол, бадмінтон, катання на ве-
лосипеді, похід в ліс, сплав на бай-
дарці по річці, поїздка до рідні в су-
сіднє місто, село, живе спілкування з 
батьками, дідусями, бабусями, і ще 

тисячі й тисячі занять, які 
дарували всім нам радість 
і відчуття почуття власної 
гідності, – в більшості своїй 
замінені (підмінені) зараз 
мобільними телефонами, 
комп'ютерами, телевізора-
ми. За допомогою цих «за-
мінників» багато людей 
проживають свій вік в юту-
бі, соціальних мережах або 
вбирають «новинний буль-
йон» з чорного ящика теле-
візора, зрідка спілкуючись 
з ріднею по скайпу і теле-
фону.

Спів птахів, цвітіння 
садів, музика вітру, ранко-
ва і вечірня зоря, улюбле-
на дача, красива здорова 
розсада, внуки і діти, які 
спілкуються з живою при-
родою...  Думаю, багато хто 

зараз в одну мить представили своїх 
дітей і онуків, свої рослини, дачу, 
будинок, вид на зорю. І це відбулося 
завдяки слову. Слово, вимовлене або 
записане в книзі, розвиває уяву, за-
прошує співрозмовника, читача до 
співтворчості – разом представляти, 
уявляти, моделюючи відтінки за-
гального щастя людства, поєднуючи 
мрію кожного з нас про прекрасну 
оселю, квітучий сад, здорових дітей 
і онуків.

Звернувши свою увагу на те, як 
мало книг купується в Клубі (на це 
в тому числі вплинула і купівельна 
спроможність населення), ми в Ма-
кіївці вирішили створити Клубну 
Бібліотеку. По 1 примірнику кожної 
книги, які продаються у нас, в неї 
виділили, створили правила корис-
тування і призначили мінімальну 
оплату для підтримки бібліотеки в 
робочому стані (1% від вартості кни-
ги в день).

Заснували бібліотеку ми в січні 
2016 року, тому про результати го-
ворити поки рано. Але таким чином 
є намір зробити доступними книги 
людям, членам Клубу ОЗ, щоб навіть 
коштовні книги Зеппа Хольцера, ен-
циклопедії Миколи Курдюмова змо-
гли прочитати бажаючі.

Також в Клубну Бібліотеку при-
ймаються книги від членів Клубу ОЗ, 
садівників і всіх бажаючих. Якщо у 

 Клубна бібліотека
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вас залежалися книги з садівництва, 
квітництва, землеробства чи здоро-
вого способу життя, – подаруйте їх 
в Клубну Бібліотеку у вашому місті. 
Підписавши свої книги щирими сло-
вами «Клубу ОЗ і всім садівникам на 
довгу пам'ять від ...» або «Від щирого 
серця – всім добрим людям ..» та ін-
шими будь-якими побажаннями, ви 
можете зробити сюрприз багатьом 
читачам, подарувавши іскру радості 
і людського тепла. Книги при акурат-
ному користуванні прослужать деся-
тиліттями, і хто знає, можливо, діти 
ваших друзів і ваші онуки будуть 
тримати в руках книгу, подаровану 
вами.

Коли записував ці рядки, народи-
лася думка про те, що Клуб Органіч-
ного Землеробства на місцях може 
зміцнити свій зв'язок з рідною зем-
лею, збираючи в Клубній Бібліотеці 
і книги про культуру народу, історію 
рідного краю, творчість улюблених 
письменників. Молодий садівник за-
цікавиться книгою про Козацтво, по-
дарованою Клубу літнім офіцером. 
Молода дружина відчує тепло від ві-
зерунка на рушнику з книги про ви-
шивку. Спече живий хліб на заквас-
ці сучасна міська домогосподарка. І 
народну пісню заспіває синові мати,  
про бувальщину дід розповість...

В цілому, ось таку пропоную ідею. 
Розвиток її може йти і від організа-
тора Клубу в конкретному місті чи 
селищі, і від будь-якого члена Клубу, 
який подарує прочитану ним книгу 
того ж Курдюмова, Куліша або Су-
хомлинського в Клубну Бібліотеку в 
його місті.

Роман Зайцев, організатор 
Клубу ОЗ в м.Макіївка

И вечером дня трудового,
Читая из Клуба стихи,
Я понял, что к дому родному
Все в мире ведут пути.

И словно на Жизни канате,
Держа длинный шест на весу,
Смогу я представить лет триста,
А позже – и 1000 смогу.

Сей шест – мой момент равновесья,
Где слева – истории ход.
А справа – веков представленье,
Где жить будет славный мой род. 

    Зелений дім
В те, що можливо рай побудувати,
Дорогу в щастя людям віднайти
Не вірять навіть рідні, мама й тато,
Вважають, йду до хибної мети.

Приспів:
Але пташиний щебет ясно чую
Серед дерев у лісі молодім.
Уже тепер я мріями будую
Зелений, пахнучий весняним цвітом, 
дім.
  
Думки мої летять, немов жарптиці,
Серця людей пробуджують від сну.
І, незабаром, в селах і в столиці,
На всій Землі стрічатимуть Весну.
            
Приспів:
Не тільки я пташиний щебет чую
Серед дерев у лісі молодім.
Мої сусіди мріями будують
Зелений, пахнучий весняним цвітом, 
дім.
  
Мов райдуги, після дощів тривалих,
Зростатимуть зеленії гаї.
Щоб душі наші кожен день співали
На квітнучій і сяючій Землі
            
Приспів:
І люди всі пташиний спів почують
Серед дерев у лісі молодім.
Для свого роду на віки збудують
Зелений, пахнучий весняним цвітом, 
дім!

Олександр Самофал
             

                     Землетворение
Когда ты, гордый пахарь, осознаешь,
Что пашешь каждый раз живую землю,
При этом плодородный слой уничтожаешь,–
И очевидному когда ты внемлешь?

У мелководья оскудел прибрежный луг,
И хилый лес от поля отступает –
Где землю вспахивает безпощадный плуг,
Который устали не знает.

Колхозник, фермер – землепахарь.
Где ж ты, земли родной умелец,
Полей живых – духовный знахарь, –
Где настоящий мудрый земледелец?!

За слепоту свою и забыванье,
За то, что пашешь по-живому –
Ты получаешь наказанье –
И нет достатка: ни земле, ни дому.

Взгляни за пашню, за ограду –
В Природе пахари – растенья.
Плодами сладкими, в награду,
Лекарствами снабжают их коренья.

Ещё есть много живности в земле,
И каждая на месте и в работе.
Они нуждаются в заботливом тепле
И неразрывны в состоянии единой плоти.

Опомнись, пахарь, и проснись,
Почувствуй матушки-Земли сердцебиение.
От злостных технологий отряхнись, –
Осознавая, созидай землетворение!

13 квітня 2006 р.
(Роботі Фолкнера "Божевілля орача")

Сергій Іванович Юферев
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Зараз надходить в продаж дуже 
багато рослин, що представляють 
собою маленькі пророщені живці 
або взагалі крихітки, що вироще-
ні меристемним способом, тобто з 
клітин в лабораторних умовах. Рос-
лини, вирощені таким способом, аб-
солютно відповідають батьківським 
рослинам, вони позбавлені інфек-
ційних захворювань. Проблема для 
садівника лише в тому, щоб зберег-
ти їм життя і створити умови для по-
дальшого зростання і розвитку.

Не поспішайте садити рослини 
маленького розміру відразу на по-
стійне місце. Особливо це стосуєть-
ся тих, хто не живе постійно на дачі 
і може упустити момент, коли рос-
лині терміново знадобиться реані-
мація.

Такі рослини перед посадкою 
варто звільнити від ґрунту, в яко-
му вони росли, промивши їх добре 
водою. Садити їх краще на окрему 
грядку з хорошим родючим ґрун-
том, де ви зможете забезпечити їм 
регулярний полив і ретельний до-
гляд.

Перед посадкою варто замочи-
ти кореневу систему в стимуляторі 
коренеутворення, яким можна про-
лити ґрунт і після посадки. Через 
7-10 днів підгодівлю стимуляторами 
росту можна повторити.

Вибір стимуляторів зараз дуже 
великий.

Наприклад, при посадці непогано 
підсипати безпосередньо до коренів 
рослини гриби мікоризи, які у нас 
випускаються у формі препарату 
Мікоплант. Раніше я користувалася 
подібним порошком мікоризи ви-
робництва розплідника Девіда Ості-
на при посадці кущів троянд. В себе 
в розпліднику Остін застосовує ці 
живі гриби постійно. Але Мікоплант 
виявився чудовим і ефективним за-
мінником остіновського препарату.

Щоб було зрозуміло, мікориза – це 
такі спори живих ґрунтових грибів, 
які поселяються на коренях рослин 
і ведуть взаємови-
гідний спосіб жит-
тя з останніми, 
так званий симбі-
оз. Гриб стає ніби 
п р о д о в ж е н н я м 
кореня рослини, 
т р а н с п о р т у ю ч и 
до нього воду і по-
живні речовини, 
особливо азот і 
фосфор, в доступ-
ній для рослини 
формі.

Рослина не за-
лишається в бор-
гу перед грибом і 

в свою чергу живить його 
цукрами і вітамінами, які 
утворюються в рослині за 
допомогою фотосинтезу, 
якого сам гриб, що живе в 
землі, позбавлений. Речо-
вини опускаються з листя 
в корінь і живлять свого 
компаньйона-гриба.

В якості стимулятору 
приживлюваності і рос-
ту крихітних рослин я 
користуюся гуматами, 
бурштиновою кислотою, 
корневіном, гетероаукси-
ном, епіном, еміксином. 
Багато з них не тільки сти-
мулюють ріст рослин, але 
і покращують структуру 
ґрунту, стан якого багато 
в чому визначає зростання 
рослин.

Добре зарекомендував 
себе препарат Екогель. Він допома-
гає запустити на генетичному рівні 
механізм активного росту і самоза-
хисту рослини. Результат – активне 
зростання при підвищеному імуні-
теті.

У звичайному стані частина ге-
нів, які беруть участь в імунному 
захисті і зростанні рослини, не заді-
яні. Вони підключаються тільки при 
певному імпульсі, який, в даному 
випадку, надходить від препарату.

Стимуляція імунітету у рослини 
допомагає їй протистояти стресу 
від довгої дороги і пересадки. У разі, 
якщо рослина постраждала від пе-
ресихання земляної грудки або по-

Вирощування розсади 
багаторічників
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шкодження корене-
вої системи, Екогель 
допоможе їй висто-
яти, а іноді і просто 
врятувати їй життя. 
Відбувається сти-
муляція зростання 
всмоктуючих корін-
ців і нових пагонів 
рослини.

За рік, під вашим 
пильним наглядом, 
з підгодівлею і по-
ливом, наприклад, 

препаратами на основі біогумусу, 
одержуваного з переробки органіки 
дощовими черв'яками типу Верміс-
тиму, Гумісолу, Гумі, Біовіту малю-
ки зміцніють на грядці-шкілці і їм 
вже не страшно буде пускатися в до-
росле життя .

Ось так виглядають на другому 
році життя мої ехінацеї, що при-
йшли в торф'яних таблетках або 
крихітних стаканчиках і не вселяли 
великих надій на розкішне цвітіння.

Людмила Коробко, 
 член Клубу ОЗ, м.Київ

Засіб «Здоровий сад» – це високо-
очищений цукор, який структуро-
ваний під впливом золота, калію, 
магнію, натрію. Його виготовля-
ють вручну. Під його впливом від-
бувається оздоровлення рослин на 
клітинному рівні.

«Здоровий сад» на сьогоднішній 
день – самий екологічно чистий і аб-
солютно нешкідливий спосіб оздо-
ровлення рослин та їх захисту від 
хвороб і шкідників.

Давайте спочатку розберемося, 
чому шкідники нападають на наш 
сад?

Здорові рослини швидко синтезу-
ють білок, необхідний рослинам для 
росту. А ось в ослаблених рослинах 
білка виробляється мало, зате дуже 
багато виробляється вуглеводів. А 
комахи-шкідники в основному хар-
чуються вуглеводами, тому і напа-
дають на слабкі рослини. «Здоровий 
сад» нормалізує баланс між вуглево-
дами та білками в клітинному соку 
рослин, тим самим захищає росли-
ни від нападу шкідників і навіть 
позбавляє від деяких хвороб.

Сад треба захищати постійно, 
тому обприскування повторюйте ре-
гулярно (один раз в 2-4 тижні). Осо-
бисто я засобом «Здоровий сад» ко-
ристуюся близько 15 років, і просто 
не знаю, що таке плодожерка. «Здо-
ровий сад» відмінно допомагає ро-
слинам впоратися з попелицею. 
Крім того, на яблуках відсутня пар-
ша. На «Здоровий сад» прекрасно ре-

агують квіти: 
вони стають 
я с к р а в і ш и -
ми, цвітуть 
довше і пиш-
ніше. Осо-
бисто я при 
першому об-
прискуванні 
поєдную «Здо-
ровий сад» з 
п р е п а р а т о м 
« Е к о б е р і н » , 
який від-
мінно допомагає впоратися 
рослинам з несприятливими 
погодними умовами. Ось як ви-
користовує цей препарат канди-
дат сільськогосподарських наук  
С.П.Гусєв. Яблуні сорту Антонівка, 
які до цього постійно страждали від 
нападу попелиці і регулярно хворі-
ли паршею, він поливав і обприску-
вав раз в два тижні розчином «Здо-
ровий сад». Попелиця зникла, парша 
на плодах не з'являлася, а урожай 
прекрасно зберігався тривалий час. 
А ось що розповіла мені садівник 
із селища Юкки Г. П. Дашкова: «У 
мене ніколи не встигали томати 
визріти на кущах, і мені доводило-
ся знімати їх зеленими. Як тільки я 
стала регулярно обприскувати свої 
томати прямо з розсади та до кінця 
сезону (раз на два тижні) препара-
том «Здоровий сад», мої томати ста-
ли червоніти на кущах». А інженер з 
Подольська поділився зі мною своїм 

способом збереження зелені. Перед 
закладанням її в холодильник він 
обертає кінці стеблинок в тканину, 
змочену в розчині препарату «Здо-
ровий сад». Зелень зберігається на-
багато довше. А зрізані квіти довго 
стоять у вазі, в яку налито розчин зі 
«Здоровим садом».

Г.О. Кізіма, 
садівник, авторка книжок 

Здоровий Сад
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Новітня історія України щедра на 
факти нищення українського селян-
ства загалом та українського пасічни-
цтва зокрема, але те, що відбувається 
нині на теренах українських вселяє 
страх в душах думаючих людей.

Отже – агрохолдинги. Здолавши 
Лівобережну та Центральну Україну, 
вони несподівано захопили всі маси-
ви родючих земель і на Заході. Що це 
– благо для селян, чи чорна біда для 
України? Проаналізуймо. На Заході 
України за пай селяни отримують від 
600 до 1400 гривень. Та віддають  землю 
в оренду в силу непереборних причин 
(похилий вік, відсутність власних за-
собів обробітку землі, висока вартість 
обробітку землі найнятою технікою, 
суцільне пияцтво на селі та ін..). Вер-
сія про оренду як засіб збереження 
родючості землі має право на життя. 
Навіть при тому, що за використання 
холдингами т.зв. «невитребувальних» 
паїв гроші осідають в кишенях місце-
вих чиновників.

Читачу, ти звернув увагу на  виді-
лені мною в попередньому абзаці три 
слова? І, мабуть, ти впевнений, що 
держава Україна встановила жорсткі 
умови для збереження родючості укра-
їнських чорноземів? 

Постанова Кабінету Міністрів від 
11 лютого 2010 року № 164, яку підпи-
сала Прем’єр-міністр Ю.Тимошенко, 
затвердила «Нормативи оптимально-

го співвідношення культур у сівозмі-
нах...». Здавалося б, цей державний 
документ мав би передбачити, щоб 
соняшник не вирощувався три роки 
на одному полі. І ніколи соя по сої не 
сіялася!

Але… Ну дуже вигідна культура ця 
соя! Навіть при тому, що за період ве-
гетації потребує семи-десятиразового 
внесення пестицидів.

Дуже далекоглядні люди готували 
цю постанову. Лукаво передбачивши, 
що соя, як технічна культура, в струк-
турі посівних площ має займати від 
3 до 25 відсотків та встановивши до-
пустиму періодичність вирощування 
культури на одному і тому самому 
полі (наприклад, соняшника – не мен-
ше, ніж через сім років), вони навіть 
не згадують сою. І сіють холдинги в 
Україні сою по сої п’ять років підряд. 
Бо жодної відповідальності за цей 
злочин вказана Постанова КМУ не 
передбачає. А нещадне використання 
землі під монокультуру протягом де-
кількох років виснажує ґрунт, сприяє 
накопиченню в ньому хвороботвор-
ної мікрофлори та речовин хімічного 
отруєння. Земля вмирає! Земля волає 
про порятунок. Але її ніхто не чує. Не 
чує її хабарник-функціонер, який під-
писав сфальшовані договори оренди, 
не чує її і збайдужілий селянин-орен-
додавець, для якого вона так і не стала 
власною землею.

А тепер – приклад жадібності і все-
їдства власників агрохолдингів. Як 
вже сказано було вище, соя потребує 
багаторазового внесення хімічних 
засобів захисту. Скоріш за все агро-
холдинг ТОВ «Акріс Агро» спробував 
зекономити і скористався «контраба-
сом» незрозумілого (чи – невідомого) 
походження, і ось до чого це призвело.

В травні 2015 року широкозахватні 
самохідні обприскувачі попід сами-
ми городами та садибами мешканців 
сіл Рівненського району, як завжди до 
цього, покропили якоюсь речовиною 
посіви сої на орендованих паях. Пер-
шими відреагували бджоли та діти. 
Робоча бджола масово гинула біля 
вуликів, а у дітей почалася невпинна 
діарея. Сердечники та гіпертоніки по-
злягали.

На третій день почало бліднути лис-
тя на деревах. За тиждень листя стало 
двоколірним – по краю кожного лист-
ка з’явився білий облямівок шириною 
до 1 см. І, увага! Ця речовина вияви-
лася надзвичайно летючою: вогнища 
побілілого листя були помічені на від-
стані 800 м від оброблених посівів сої.

Населення району, і в першу чергу 
– пасічники, стривожилося і почало 
бити у всі дзвони. Скаргами за підпи-
сами сотень потерпілих закидали про-
куратуру, обласну санітарну службу, 
екологічну інспекцію, фітосанітарну 
інспекцію (ось скільки у нас є захисни-

Соя і агрохолдинги.
Нова біда для бджолярів.
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ків екології!).
Жодну із цих організацій, жодного 

чиновника ця біда не стурбувала! Всі 
відписалися, відмовилися будь– що ро-
бити, пославшись на мораторій уряду 
щодо проведення перевірок. І за звич-
кою – збрехали. Мораторій на перевір-
ки стосувався тільки суб’єктів малого і 
середнього підприємництва. Агрохол-
динг з оборотом в сотні мільйонів гри-
вень, у котрого один трактор вартує 
тисячі малих підприємств, навряд чи 
відноситься до цієї категорії підпри-
ємств

Агрохолдинг аж до осені продовжу-
вав кропити отрутою сою і села, повніс-
тю ігноруючи вимоги Державних сані-
тарних правил, бо він кропив:

а) у денні години доби;
б) без дотримання санітарного роз-

риву 300 м.;
в) без жодного оповіщення населен-

ня;

г) без врахування температури пові-
тря та швидкості і напрямку вітру.

Частині потерпілих «відшкодували» 
збитки, тицьнувши від декількох со-
тень до декількох тисяч гривень (кого 
на скільки вговорили). Ініціаторам по-
дання скарг не дали коштів взагалі.

Добре знаючи прокуратуру та мілі-
цію як  корумповані структури, не маю-
чи надії на справедливе розслідування 
цього злочину та покарання винних, 
ми та мешканці трьох сіл звернулися 
до народного депутата України Олега 
Осуховського, який балотувався від 
Рівненщини. Депутатські запити до 
генпрокурора, міністра МВС, голови 
СБУ та ін. структур щодо ЕКОЛОГІЧ-
НОГО ГЕНОЦИДУ мешканців Рівнен-
щини прозвучали з трибуни Верховної 
Ради України. Здавалося б, куди вже 
вище! Всі ці структури в своїх листах – 
відповідях поклялися нардепу і нам у 
чесному служінні народу України  і не-

упередженому  проведенні досудового 
розслідування.

Прислужилися! Агрохолдингу. 
В грудні 2015 року ми з’ясували, що 

кримінальне провадження закрите, бо, 
як сказав слідчий, винуватці понесли 
адміністративне покарання «Накладе-
но штрафів на загальну суму 1105 грн». 
Фініта ля комедія!

Починаємо новий етап боротьби – 
надали скаргу на бездіяльність місце-
вої прокуратури та поліції (!) до облас-
ної прокуратури. 

P.S. Надсилаю до редакції копії заяв 
про кримінальний злочин з посилан-
ням на нормативну базу. Наближа-
ється пасічний сезон і ці матеріали 
згодяться пасічникам для боротьби за 
чисте довкілля і здоров’я бджіл.

Богдан Лимар
Голова спілки бджолярів   Рівного 

та Рівненської обл.

Виноградна культура представлена 
величезною кількістю сортів, які вража-
ють нас своїми цікавими екзотичними 
назвами і вишуканими смаками – ко-
жен садівник, виходячи зі своїх переваг, 
може вибрати той сорт винограду, який 
підходить для вирощування на його 
садовій ділянці. Прочитавши цю стат-
тю, Ви дізнаєтеся про такий ароматний 
морозостійкий сорт, як виноград Рання 
Лідія, який часто використовують для 
приготування смачного домашнього 
вина, соків, варення, компотів, киселів, і 
для дуже тривалого зберігання, оскільки 
він може зберігатися в погребі в тирсі до 
липня місяця.

В північних і в західних областях 
України стандартний сорт Лідія не за-
вжди набирає потрібну цукристість і не 
встигає визріти. Сорт Рання Лідія  крім 
стабільних гідно високих врожаїв ши-
роко застосовується для декоративних 
цілей своїм привабливим і радісним 
видом. Ця витка рослина може гідно 
прикрасити літню альтанку, ганок або 
звичайну дерев'яну огорожу. Кущі ма-
ють велику силу росту, форму середніх 
розмірів. Ягоди темно-червоного коль-

ору, мають злегка овальну або круглу 
форму. Цукристість досить висока, ягоди 
покриті восковим нальотом, і за рахунок 
цього вони набувають легкий фіолето-
вий відтінок. М'якоть має м'який сунич-
ний запах, тривале перебування ягід 
на кущі сприятиме поліпшенню сма-
кових якостей. Посадивши саджанець  
Ранньої  Лідії, Ви зрозумієте, що основ-
ним і головним достоїнством сорту є 
його невибагливість у догляді і при ць-
ому можливість отримувати стабільно 
високі врожаї екологічно чистого виног-
раду, який дозріває на 2–3 тижні раніше 
звичайної Лідії. Сорт не потребує оброб-
ки хімпрепаратами і прощає багатьом 
початківцям-виноградарям помилки при 
обрізанні, сорт Рання Лідія відрізняється 
хорошою стійкістю до оїдіуму і мілдью. 
Отже, він не вимагає обробки. Завдяки 
тому, що кущ не обробляється хімпре-
паратами і при обрізанні, і при пасинку-
ванні, і при обрізанні вусів, я застосовую 
його для виготовлення смачного квасу 
і вина. Але найцікавіше те, що  Лідія 
за рахунок того, що в неї дуже щільна 
кірочка на ягоді, може довго зберігатися. 
Коли до мене приходять в травні місяці 

відвідувачі за придбанням саджанців, 
я їх пригощаю (на їх здивування) сві-
жим виноградом. Багато відвідувачів не 
вірять, кажуть , «купив на ринку»,  інші 
говорять, що у мене в погребі стоять спе-
ціальні холодильні камери, і т.д. Дово-
диться спускатися в підвал, і показува-
ти, як я зберігаю свою Лідію в сосновій 
тирсі. Ось така моя «Лідушка». Рекомен-
дую висадити сорт на своїх присадибних 
ділянках.

Вацлав Задрановський
Вінницька обл.

смт Літин
тел. 0979071088

Пролісок і виноград
(весняна казка)
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Сезон 2015 року в мене був присвя-

чений спостереженням за тим, як жи-
вуть разом рослини, як вони можуть 
дати відсіч тим, кого людина називає 
шкідником. Чимало читала про але-
лопатію і способи подружитися зі 
«шкідниками» у Бублика, Курдюмо-
ва, Жирмунської. Мені було цікаво, 
але побачити це на своїй ділянці є 
куди більш  вражаючим!

Ця ділянка в нас перший рік, тому 
ми з чоловіком чекали багато «шкід-
ників» і бур'янів. Очікування себе ви-

правдали, хоч дисертацію пиши. Хіба 
могло бути інакше на ділянці, зму-
ченій оранкою і хімією? Але закони 
природи милосердні, ми зайнялися 
«реанімацією», і земля нам відповіла 
добром. 

Чомусь у людей склалася стійка 
думка, всупереч здоровому глузду, 
що шкідників на ділянці не пови-
нно бути. «Ви впевнені, що цей жу-
чок принесе шкоду вашій рослині?» 
– хочеться мені запитати. Коли у 
нас вдома з'являється одна мушка 
дрозофіла, ми розуміємо, що щось 
починає псуватися. Коли літає рій, 
цього «щось» цілий вагон. У мушки в 
наших будинках немає хижаків. Ось 
вона і плодиться, поки є, чому 
гнити. Як з нею боротися? Всі 
прекрасно знають – викинути 
все, що псується. Чи буде хто-
небудь відловлювати мушок по-
штучно, не прибравши гниль? 
Або заливати хімією гнилі ово-
чі?

Але ж  багато хто це робить в 
своїх городах – борються зі шкід-
ником, не розібравшись, чому 
він з'явився. Чи не простіше усу-
нути причину, а не нескінченно 
боротися зі слідством?!

Ми з чоловіком вирішили, що 
скільки б не було в нашому саду 
шкідників, не оголошувати їм хіміч-
ну війну, а довіритися мудрості зако-
нів Творця і чекати, коли за справу 
візьмуться професіонали (хижі ко-
махи та птахи).

Розповім Вам наші історії:
Історія про капустяні грядки
Коли цю фотографію побачили мої 

родичі, вони прийшли в жах. «Капус-
та вся в дірочку!», – говорили вони.

Мене ж ця фотографія багато чому 
навчила.

 1. Самий верхній ряд ми 
садили в землю, де довго 
стояла вода. Хоча догляд був 
однаковий на всіх грядках, 
капуста там помітно від-
різняється маленьким роз-
міром. Все живе в землі від 
застою води загинуло.

 2. На інших двох грядках 
ростуть капуста, боби, кріп, 
чорнобривці. На картоплі не 
було жодного жука. Завдяки 
бобам не бачила слимаків 

(про слимаків і боби трохи нижче). 
Нижні листя капусти не обривали. 
Шкідники були тільки на них, кача-
ни чисті.

Якось з'явилися в особливо вели-
ких кількостях хрестоцвіті клопи. 
Поки я лазила в інтернеті, шукаючи 
спосіб мирно домовитися, прилетіла 
зграйка горобців і... не стало кома-
шок. Горобцям це сподобалося, вони 
регулярно патрулювали на капустя-
них грядках. Що було б, якби я обі-
рвала нижнє листя? Шкідникам їсти 
хочеться, вони оселяться всередині 
качана. Як би тоді горобці до них діс-
талися?

3. Я помітила невелику різницю в 

розмірі капусти. Ряд, де чорнобрив-
ців більше, капуста менше. Висно-
вок: чорнобривці кілька пригнічу-
ють ріст капусти, але зате там, де їх 
немає, шкідники наколупали діро-
чок стільки, що вологодське мережи-
во відпочиває. Довжина кола качана 
капусти без чорнобривців близько 
метра, а з ними трохи менше. Малу-
вато? Мені без шкідників миліше. 
Помилка: чорнобривці посадила на-
сінням і до літа метеликів капусни-
ці вони не встигли зацвісти. Якби я 
садила розсадою, шкідників було б в 
рази менше.

Про те, як впливають чорнобривці 
на рослини із сімейства хрестоцвіті, 
каже ця фотографія.

Поруч з квітами гірчиці не дуже-
то затишно, і вона відстає в рості від 
своїх подружок, що ростуть подалі. 

Повчальна історія про карто-
плю

Ще навесні друзям розповідала, 
що навчилася вирощувати картоплю 
майже без жука. Вони сказали: «Без 
хімії це неможливо!» Я не стала з 
ними сперечатися, вирішила показа-
ти результат.

Навесні з північного боку карто-
пляних грядок посадила боби. Мій 
чоловік побачив на картоплі буйство 
бур'янів, взяв плоскоріз і... я всти-
гла нагадати про боби, коли він вже 
майже закінчив. Але це і добре, що 
так сталося. Не було б щастя, та не-
щастя допомогло. Якщо б не це, не 
було б грандіозного відкриття. Як і 
очікувалося, картопля росла непога-
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но і без жука. Я загордилася, чекала 
сонячної погоди, щоб сфотографува-
ти. Уже малювала в уяві, як я буду 
показувати фотографії своїм недові-
рливим друзям. Але сталося так, що 
якийсь час я не виходила в город.

Коли дійшла до картоплі, обімлі-
ла. Повільно виходячи з шокового 
стану, намагаюся зрозуміти – ЩО 
ЦЕ? Виявляється, під час нашої від-
сутності якісь «тваринки» влаштува-
ли пікнік. Можливо, це були слима-
ки. Чи був це зліт всіх місцевих або 

в гості скликали з усього району, так 
і залишилося загадкою, але те, що 
боби їм не подобаються і картопля 
уціліла – це очевидно. У вже згаданій 
капусті їх не було, не дивлячись на 
велику кількість мульчі. Боби т а м 
запобігли демографічному вибуху.

  Потім я дізналася, що так зі сли-
маками боролися наші бабусі і діду-
сі.

«Помідорова» історія
Прочитала я у досвідчених горо-

дників, що вико-вівсяна 
суміш хороша перед по-
садкою помідор. Виріши-
ла спробувати. Читати-то 
уважно читала, але те, що 
кореневі виділення пови-
нні розкластися, пропусти-
ла мимо вух.

В результаті перекона-
лася, що для пригнічення 
росту рослин викі ціни не-
має. Тільки вже краще це 
були б бур'яни, а не мої помідорчи-
ки. 

Розсада була однакова, догляд 
теж. Однак з грядки, де попередни-
ком томатів був інший сидерат, 
отримали непоганий урожай, а після 
вики помідори навіть зацвісти не на-
важилися.

Спостереження про ефектив-
ність ЕМ-силосу

На передньому плані колишня ка-
вунова грядка. Там, де росли кавуни, 
видно відразу. Це місце поливали 
ЕМ-силосом. Гірчиця різко відрізня-
ється розміром, навіть сходи гущі. 
На місці, куди ЕМ-силос не потра-
пив, видно залисини. На наступній 
грядці росла картопля. ЕМ-силосом 
поливали рівномірно всю грядку. 
Гірчиця зійшла рівною щіткою. Оби-

дві грядки сіяли в один 
день, в розкид. Силу ЕМ-
силосу не можна не по-
мітити.

Історія двох кущів 
гарбуза

Ці два гарбузи роз-
повіли нам, наскільки 
важлива ЖИВА земля. 
Все було в них одна-
ковим. Насіння садили 
в один день. Балували 
Е М - с и л о с о м 
обох. Обидва ні-

жилися на сонечку. Різниця 
була в тому, що один ріс на 
місці, де довго стояла вода 
(як капуста на початку стат-
ті), іншому дісталося сухе 
місце.

Перший з усіх сил на-
магався рости, але він все 
хворів і болів. Так і загинув 
від цвілі. Другий всіх пора-
дував гарбузами. Жив до са-
мих морозів.

Історія про попелицю і боби
Коли побачила на кінчиках бобів 

колонії попелиці, згадала, що гово-
рив про неї  Хольцер. Все відбува-
лося саме так, як він розповідав. Ба-
бине літо було шикарним. Мої боби 
вирішили, що зима відміняється – 
стали давати величезний приріст па-
гонів. Вони зовсім забули про те, що 
стручки не дозріли. За рекомендаці-
єю Хольцера на допомогу прийшла 
попелиця. Вона швидко відсмоктала 
зайвий сік, сповільнила ріст паго-
нів, і стручки благополучно визріли.

Але на цьому історія не закін-
чилася. Ентомофаги теж знайомі з 
Хольцером. Дочекавшись, коли по-
пелиця зробить свою справу, вони 
зібралися дружною юрбою і накину-
лися на неї. Мені залишилося тільки 
подбати про те, щоб бути гостинною 
господинею, і вони залишилися зи-
мувати на моїй дільниці. Навесні їх 
зацікавить ще який-небудь шкідник. 
Я буду тільки рада.

Яка це творчість – природне зем-
леробство. Наскільки тонко потріб-
но розуміти закони Творця, щоб зем-
ля тебе обдарувала чистим урожаєм 
в достатку.

  Світлана Ребрина, м. Уфа
Сайт: plodorodie.ru
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– Володимире Пилиповичу, у всіх 
культурах найвищою цінністю, 
що оберігається різними табу, за-
вжди була цінність сім'ї ...

– Сім'я – це та вічна пристань, той 
захист, де формуються всі духовно-
психічні здібності дітей. Сім'я – це не 
тільки первинна структурна складова 
будь-якої держави, а й головна умова 
для збереження і підтримання духо-
вної історії народів.

Справа в тому, що люди вже здавна 
усвідомили: здорова діброва людсько-
го життя, історія народу може підтри-
муватися тільки за рахунок здорових 
сімейно-родових древ, або, як сказали 
б вчені, генеалогій. Люди знали: псу-
вання сімейно-родових древ рано чи 
пізно закінчується катастрофою для 
всього народу.

Сьогодні звідусіль лунають голоси 
– грошей немає, безробіття, тому сім'ї 
і розпадаються. На жаль, ми види-
мість приймаємо за очевидність. І це 
говорить тільки про одне: про згасан-
ня в нас головного параметру розуму 
– почуття історичного часу. Запитай-
те благополучних, здорових, добро-
порядних, що живуть в стабільній Ні-
меччині, молодих людей років 30-35: 
чому вони не заводять дітей? Навряд 
чи ви почуєте у відповідь щось зрозу-
міле: не можна ж всерйоз приймати 
думки про кар'єру, про принади віль-
ного життя, про те, що треба подиви-
тися світ, накопичити грошей!..

Якби сім'ї сьогодні розпадалися 
через матеріальні труднощі! Але вся 
справа в тому, що біда та труднощі 
завжди тільки згуртовували і гарту-
вали сімейні колективи. А сьогодні 
стогнуть і плачуть від шлюбних мук 
і бідні, і багаті. Зростає насильство. 
У нас сотні тисяч соціальних сиріт, 
десятки тисяч безпритульних. Пия-
цтво. Наркоманія. А ми при поясненні 
цієї великої сімейної біди все пере-
бираємо і перебираємо чинники ма-
теріального життя. А найголовніший 
фактор – фактор життя духовного – ми 
не враховуємо. Адже духовна прірва 
від покоління до покоління росте все 
більше.

Так, причин сучасної трагедії ро-
дини, а в підсумку – народу і держави 
дуже багато. Але серед них є одна най-
важливіша, коренева. Це генетичне 
згасання факторів мужності у хлоп-
чиків, юнаків, чоловіків, і придбання 
ними суто жіночих характеристик.

– Ви хочете сказати, що без чо-
ловіків народ – не народ?

– Абсолютно вірно. Така вже наша 
природа: в дні великих випробувань 
сім'я, дружина, діти, народ завжди ви-
живали завдяки внутрішній стійкості, 
силі духу, мужності наших чоловіків. 
Все це збережено в генетичній пам'яті. 
Ось чому жінка завжди інстинктивно 
тягнеться до своєї протилежності: до 
сильних, сміливих і мужніх чолові-
ків. Це закон.

І біда чекає той народ, ту цивіліза-
цію, яка перестане виховувати муж-
ність у своїх хлопчиків. У середовищі 
цього народу поселяється страх, пара-
лізується воля, росте хаос в духовній 
сфері.

При вихованні дітей народи завжди 
виходили з різної природи хлопчиків 
і дівчаток. Стратегія виховання була 
пов'язана зі статтю дитини. У хлопчи-
ків батьки прагнули рано сформувати 
комплекс чоловічих характеристик і 
чоловічого характеру.

Це сміливість, воля, сила духу, 
здатність бути лідером і брати на себе 
відповідальність, готовність захища-
ти слабших, готовність стати главою 
сім'ї, встати на захист Вітчизни і т.д.

У дівчаток батьки прагнули вихова-
ти інші якості: ніжність, жіночність, 
цнотливість, вірність, працьовитість, 
готовність стати нареченою, матір'ю 
і т.д. І все це відповідало природним 
(генетичним) задаткам тих і інших. 
З огляду на різні інтереси, мотиви, 
фантазії, пристрасті, ігри, уяву, хлоп-
чиків і дівчаток вчили і виховували 
окремо один від одного. Так підтри-
мувалося здоров'я народу і здоров'я 
дітонародження.

Від самого початку хлопці спрямо-
вані до випробувань, до переживань 
боротьби з небезпеками. І найбільш 
гостро ця потреба виражається на най-
важливішому етапі життя – етапі над-
чутливості, який триває тільки до 6-7 
років. І завжди позбавлення страху, 
перемога над страхом – це виховання 
самовладання, витримки, стійкості, 
сили духу, впевненості в собі і т.д.

Народи ще в давнину усвідомили: 
чоловіче в хлопчика від самого почат-
ку закрепощено і саме по собі не роз-
криється. Так з'явилися випробуван-
ня, спрямовані на подолання страху, 
розвиток сили, спритності і т.д.

– Тобто хлопчики проходили об-
ряд ініціації... Але часи-то зміни-
лися!

– А людина, її природа, залишилися 
колишніми! І тому я вважаю: змішан-
ня хлопчиків і дівчаток в дитсадках 
і школах по календарному віку – річ 
непрощенна! Дівчата на 2-3 роки духо-
вно і фізично випереджають за своїм 
розвитком хлопчиків.

Давайте згадаємо факти вітчизня-
ної історії. Незабаром після захоплен-

Базарний Володимир Пилипович - вчений, лікар, музикант і педагог-нова-
тор, керівник Науково-впроваджувальної лабораторії, доктор медичних наук.

Засновник нового напряму в науці – розвиваючої  здоров’я педагогіки.
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ня влади більшовиками (в переважній 
своїй масі троцькістами, що були на-
цілені на світову революцію і на сві-
тове панування), 31 травня 1918 року 
виходить постанова "Про введення 
обов'язкового спільного навчання", 
підписана комісаром освіти Луначар-
ським. Яким же мотивом керувалися 
революціонери? Геть "сегрегацію" лю-
дей на чоловіків і жінок, а дітей – на 
хлопчиків і дівчаток! Даєш загальну 
рівність, в тому числі біологічну. До-
сить жінці бути дітородною "куркою" 
і т.д.

Наша «рівноправна» освіта приве-
ла до того, що дівчатка для хлопчиків 
мимоволі виявилися духовними ліде-
рами, «моделлю», під «образ і подобу» 
якої став підлаштовуватися чуттєво-
підсвідомий світ хлопчиків. А таке 
«перевтілення» майбутніх чоловіків 
– є дуже небезпечним. Уявіть, хлопчи-
ків поміщають серед більш розвине-
них і сильних дівчаток. Але така вже 
природа чоловічого начала, і з цим 
нічого не поробиш: найпринизливіше, 
ганебне, буквально саморуйнівне пе-
реживання для хлопчиків – бути слаб-
кіше дівчаток. Проведені нами дослі-
дження виявили, що якщо хлопчики 
виявляються оточеними більш силь-
ними дівчатками, то в цих умовах у 
них оформляються патологічні пси-
хічні і навіть соматичні комплекси. 
Встановлено, що в одних хлопчиків 
формуються суто жіночі риси харак-
теру, у інших складається комплекс 
невротичного невдахи.

Одне із зарубіжних досліджень по-
казало, що постійне переживання по-
чуття образи негативно позначається 
не тільки на психічному здоров'ї, але і 
на розумовому розвитку. Цим можна, 
нарешті, пояснити, чому з першого 
класу невблаганно зростає кількість 
«педагогічно запущених» хлопчиків. 
Тут і вічне стомлення, і виснаження, 
і шкільні стреси через гонки за добре 
встигаючими дівчатками, і зростання 
невротичних, психічних захворювань. 
Але і дівчатка страждають – у них 
формуються риси характеру, які влас-
тиві протилежній статі.

У хлопчиків і дівчаток з самого по-
чатку якісно інші чуттєві архетипи, 
в них різні мрії, різні фантазії, інше 
уявлення.

– Словник Во-
лодимира Даля 
визначає чоло-
віка як «людину 
роду, не жінку, 
чоловічої ста-
ті». А муж-
ність – стан 
чоловіка, що ха-
рактеризуєть-
ся стійкістю в 
біді, боротьбі, 
духовною міц-
ністю, доблес-
тю, хоробріс-
тю, відвагою, 
спокійною сміливістю в бою і не-
безпеці ...

– Прості істини, але нами неабияк 
позабуті... 

Духовне зростання хлопчиків мож-
ливе тільки на основі формування у 
них комплексу характеристик муж-
ності. Встановлено, що тільки само-
владання, витримка, стійкість, сила 
духу можуть перемогти інстинкт 
страху, один з первинних імпульсів 
тваринного життя. А перемога над 
тваринними інстинктами – категорія 
завжди жертовна, оскільки пов'язана 
зі зреченням від своєї первинної чут-
тєвої природи.

Весь храм людської сутності три-
мається на наріжному камені – ста-
тевій диференціації і статевій прина-
лежності. І «підривати» цей камінь 
нікому не повинно бути дозволено – ні 
школі, ні телебаченню, ні псевдовче-
ним.

– А у нас з кожним роком юнаки 
стають все більш і більш жіночни-
ми, дівчата – «чоловічими»...

– І процеси ці давно вже розгорну-
лися на гормонально-генетичному 
рівні. Згідно зарубіжним досліджен-
ням, рівень гормону, що визначає чо-
ловічу приналежність і чоловічу зрі-
лість, – тестостерону – в крові молодих 
чоловіків до кінця ХХ століття склав 
24-50%. У той час, як для забезпечення 
нормальних дітородних функцій він 
повинен бути не нижчим від 80%! Ось 
вам і благополучний Захід – і харчу-
ються вони добре, і з екологією у них 
все в порядку...

У нас з'явилася ціла популяція мо-
лодих людей, так званих чоловіків (за 
анатомічними ознаками) з так званою 

сексуальною «пошуковою» орієнтаці-
єю. Їх відмінна риса – самовідчуття в 
собі жіночого начала. А духовно-еко-
логічну нішу мужності стали займати 
жінки з протилежними гормонально-
генетичними порушеннями.

Ми в ХХ столітті провели над собою 
трагічний експеримент – ігнорували 
статево-ролеве виховання і активно 
впроваджували безстатеву педагогі-
ку. Ось результат... В умовах, коли 
дощенту зруйнована народна вихов-
на культура, коли дощенту зруйнова-
но сімейно-родове виховання, наша 
школа, націлена на певну суму знань, 
є найбільшим злочином перед наро-
дом.

– Зізнатися, мене вразили дані 
досліджень дев'ятикласників Сер-
гієво-Посадського району, які уза-
гальнила Людмила Алифанова, 
лікар-терапевт. Вона пише: від 
першого до дев'ятого класу число 
дівчаток з аномально розвиненим 
тазом збільшилося на 71%. Але, 
головне, у 96% (!) дев'ятикласників 
антропограмми вказували на роз-
виток за євнухоподібним типом. 
Це ж страшно! Які сім'ї створять 
в майбутньому ці чоловіки ?!

– Так, дійсно, наші дослідження по-
казали: якщо хлопчики виховуються 
поза формування необхідного комп-
лексу характеристик витривалості, 
волі, сміливості, у них починає де-
градувати гормонально-генетичний 
план, характерний для чоловічої кон-
ституції.

Ще великий Іван Павлов виявив: 
слово як духовний сигнал може мати 
таку ж силу реактивного афекту, як і 
реальний чуттєвий подразник. А те-
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пер згадаємо, яке у нас в школі сло-
во, яка дидактика. ХХ століття – час, 
коли безстатева культура активно 
брала «висоти», але головне, ХХ сто-
ліття – століття безстатевої органі-
зації навчально-виховного процесу. 
Адже безстатеве поводження з дітьми 
– це завжди стимуляція чужих інфор-
маційно-генетичному духу (коду) 
програм. Причому чужих як для ді-
вчаток, так і для хлопчиків. Наслідки 
безстатевого сигнально-інформацій-
ного озвучування дітей катастрофіч-
ні. Деградація статі очевидна.

І ця трагедія не обмежується зрос-
таючою гормонально-генетичною 
дезорганізацією. Вона давно вже ре-
алізується в епідемію духовно-пси-
хічних розладів. У процесі виходу на 
поверхню духовного життя ембріо-
нальних програм, характерних для 
протилежної статі, в духовну сферу 
прориваються чужорідні природі 
даної статі чуттєво-інстинктивні ім-
пульси–відчуття. Вони у вигляді при-
страсті захоплюють все життя і почи-
нають панувати над духом волі, над 
психікою.

– Ви говорите якісь абсолютно 
неможливі речі!..

– Але така дійсність – ми увійшли 
в епоху видової загибелі древа людсь- 
кого життя. Політики, та й багато 
медиків сподіваються, що проблему 
можна вирішити економічними за-
собами. Так, гроші тут, як і скрізь, 
зайвими не будуть. Але ті, хто покла-
дається тільки на фінанси, не врахо-
вують одну «незначну» обставину: 
повноцінну, здорову дитину можуть 
народити тільки абсолютно здорові 
молоді люди! Якщо ж вони «хроніки», 
то дитина вже ні за яких умов, ні при 
якому рівні розвитку медицини не на-
родиться здоровою. І скоро настане 
час, коли мізерно мала частина під-
ростаючого дієздатного покоління 
вже ні за яких економічних умов не 
прогодує армію хворих і немічних. У 
нас практично не залишилося часу, 
щоб врятуватися! Рахунок йде на 
роки, десятиліття.

Подивіться якість дітородного се-
мені – це той наріжний камінь, на 
якому тримається все живе. Перш за 
все цим (є й інші чинники, але вони 
– предмет довгої розмови) ми і пояс-
нюємо, чому у нас в кінці XX століття 

не тільки зникли в 
пологових будинках 
повноцінні, здорові 
немовлята, але вже 
на кожну тисячу з 
них у 800-900 – ті або 
інші вроджені де-
фекти.

Замість цілеспря-
мованого,  щоденно-
го формування мо-
ральної, психічної 
та фізичної зрілості 
ми бачимо інформа-
ційно-інструктивне 
програмування. І – злочинне змішан-
ня хлопчиків і дівчаток в дитсадках 
і школах по календарному віку. По-
трібно негайно переходити на пара-
лельно-роздільний тип виховання і 
навчання хлопчиків в дитячих садах, 
школах. Потрібно негайно створю-
вати умови для відбору та прийому 
до педвузів і педколеджів юнаків 
(не менше 50% від всіх абітурієнтів і 
студентів). Потрібно домогтися, щоб 
чоловіки прийшли в школи і дитячі 
сади.

– Але не можна ж закликати 
людей до неможливих речей!

– Ви зрозумійте, якщо ми хочемо 
щось врятувати, то вся структура 
шкільного життя повинна працювати 
зараз на стать – розвивати в дівчаток 
жіноче начало, в хлопчиках – чолові-
че. Не про позаурочний тренінг йдеть-
ся мова – «пограємо в хлопчиків», а 
потім 45 хвилин повчимося всі разом, 
а про щохвилинне, щомитеве форму-
вання динамічних стереотипів почут-
тя, мислення.

Безстатева культура – я стверджую 
це відповідально – є культура зла. Ця 
культура веде до масової потворності 
немовлят і безпліддя.

Замисліться: існують невідомі 
людині сили, які на рівні популяції 
регулюють співвідношення наро-
дження хлопчиків і дівчаток. Під час 
війни і загибелі молодих чоловіків 
народжуваність хлопчиків різко під-
вищується. Безстатевий ембріон на 
етапі перших тижнів має бісексуаль-
ну  природу. Тобто потенційну готов-
ність прийняти як чоловічу, так і жі-
ночу стратегію розвитку. Але жіноче 
начало має явно домінуючий вплив. 
Це доводять досліди на тваринах.

Для чого потрібні людям зрілі чоло-
вічі і жіночі якості? Для задоволення? 
Ні, для того, щоб мати повноцінне по-
томство. А ми живемо із зав'язаними 
очима – куди крива виведе.

В нас довго і наполегливо "втов-
кмачували" помилковий алгоритм 
– здоров'я є наслідком ситуативного 
поточного життя: харчування, фінан-
сів, економіки. А наші дослідження 
переконують у зворотному. Здоров'я 
– це підсумок постійної чуттєвої мо-
торної і творчої активності. Підсу-
мок розвитку людини в світі і силі 
творчого натхнення, творчої уяви. 
Це оформлення людини в силі духу, 
мужності, волі, впевненості (віри), по-
чутті власної гідності. Це щирість і 
моральність.

Це любов. І, навпаки, безвольність, 
малодушність, страх, невпевненість, 
пригніченість, втома, зневіра, від-
чай, егоїзм, злість, образа, заздрість, 
лінощі суперечать закону свободи по-
чуттів і духу, законам сущого і обер-
таються згасанням енергії духу, нер-
вовою та фізичною неміччю. І тільки 
після всього цього здоров'я – катего-
рія матеріальна.

Виховання мужності в хлопчиків – 
одне з найважливіших зараз завдань. 
Врятуємо хлопчиків, збережемо чо-
ловіків – буде в нас народ. Відгородимо 
наших дівчаток від впливу ЗМІ, що  
розтліває, дамо їм ідеали добра, кра-
си, здорового розуму – буде в нас міцна 
сім'я. Всіх батьків, бабусь і дідусів (а 
серед них є і відомі політики) я закли-
каю замислитися над майбутнім на-
ших дітей і онуків, а в підсумку – над 
майбутнім всього народу.

«Учительська газета», №42 
від 19 жовтня 2004 року
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Здрастуйте, дорогі однодумці! Ми 
– зовсім молода сім'я початківців го-
родників.

Природа таїть в собі безліч за-
гадок, в ній прихована надзвичай-
на сила, зіткнення з якою ніби змі-
нює твою свідомість, робить більш 
сприйнятливим, чуйним, дарує від-
чуття спокою й уми-
ротворення всередині! 
Мрія щодо свого клап-
тику землі і бажання 
накопичити і передати 
знання та досвід пра-
вильного використан-
ня її безцінних ресурсів 
своїм дітям стала тією 
ідеєю життя, яка згур-
тувала наші з чолові-
ком серця.

Як колись сказав 
письменник Антуан де 
Сент-Екзюпері: «Ми не 
успадковуємо землю 
від наших предків, ми беремо її в 
борг у наших дітей». Ця думка зно-
ву і знову змушує замислюватися 
над нашою, здавалося б, незначною 
роллю в процесах, що впливають на 
зміну родючості землі – тієї спадщи-
ни, яка може стати справжнім багат-
ством в умілих руках.

Тому ті знання про природне зем-
леробство, які ми відкрили для себе, 
дуже надихають! Вони допомагають 
зрозуміти процеси, які відбувають-

ся в природі, їх взаємодію і вплив на 
життя і розвиток рослин і маленьки-
ми кроками наближають нас до на-
шої мрії!

Своя дачна ділянка з'явилася в нас 
зовсім недавно, за плечима всього 
один городній сезон. Все було в но-
винку, ми не знали, чого чекати від 

землі, чи виросте хоч 
якийсь урожай. Але, 
натхненні прослухани-
ми відео-семінарами 
досвідчених хліборо-
бів, ми поринули з го-
ловою в раніше невідо-
мий нам світ.

Вперше спробували 
виростити свою роз-
саду. Коли я купувала 
насіння перців в кін-

ці березня, продавець подивився на 
мене, як на божевільну, і сказав, що 
я злегка запізнилася і нічого у мене 
не виросте. Але всередині у мене вже 
була впевненість, що я все роблю 
правильно.

Застосовуючи поради з приготу-
вання ґрунтової суміші, пікіровки і 
підгодівлі саджанців, які ми дізна-
лися з матеріалів сайту «Ваше Пло-
дородие», нам вдалося виростити 
здорову, міцну розсаду томатів, пер-
ців і баклажанів! Та таку, що всі сусі-
ди, бачачи її на вулиці, намагалися 
випросити собі хоч пару штучок!

Далі довелося трохи попотіти, 
щоб розбити ділянку і зробити висо-
кі грядки, на той момент частково, 
для експерименту. Протягом всього 
сезону ці грядочки дуже радували 
нас! Було просто дивно, що на них 
практично взагалі не росли бур'яни, 
хоча шар мульчі там у нас був зовсім 
невеликий. Та й урожай з них відріз-
нявся досить вагомо! Тому в планах 
на наступний сезон продовжити роз-
биття грядок – завдання номер один!

Перці і баклажани були посаджені 
в затишному куточку, захищені від 
вітру з одного боку сусідським бу-
диночком і парканом. У нас їх було 
по півтори сотні кущів, що не змогло 
залишити байдужою сусідку-бабусю, 
яка все ходила і примовляла: «Любі 
мої, навіщо ж ви стільки посадили? 
Це ж скільки праці!»

Однак, на подив усім, і нам в тому 
числі, праці виявилося не так вже й 
багато. Потрібно було тільки роздо-
бути досить мульчі спочатку. Благо 
на сусідніх покинутих ділянках цьо-
го добра було в достатку, так що і тут 
удача (Продовження на стор.15)  

Мрія, втілена в життя
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Побувала я в гостях у Галини в міс-
ті Красний Лиман нашої славної До-
нецької області. І пригостила вона 
мене яблуками...

Читачі знайомі з цією людиною по 
численних її публікаціях в газетах і 
журналах. Вона – організатор Клубу 
ОЗ в своєму місті. Живе в багатопо-
верхівці, має прекрасну дачу, яка ви-
ходить прямо в сосновий ліс.

Її дачний сад-город на сто відсо-
тків органічний. Тут всім сімейством 
вирощуються овочі, фрукти, ягоди, 
гриби, трави-приправи, квіти як у 
відкритому ґрунті, так і в закритому. 
Одного разу на чаюванні ми дегус-
тували яблучка ринкові і домашні з 
декількох дач. Перевага випала на 
Галинине яблуко сорту «Спартан»: 
смачне, соковите, хрустке, ароматне 
і просто красиве.

Промова далі піде про яблуні і 
яблуневі сади. Ми проведемо екскур-
сію по писанням древнім і книгам су-
часним.

Борис Миколайович Головкін на-
писав книгу «По дедовским рецеп-
там» в 1990 році. В ній дуже багато 
пізнавального і приведено цілу вели-
ку кількість витягів зі старовинних 
рукописних і друкованих видань. Ось 
як відгукувалися іноземці, зокрема, 
про так звані розлогі сади: «У Росії 
легше дістати плодів, ніж в іншому 
місці, як, наприклад, яблука, сливи, 
вишні, маленькі сливи, аґрус, сморо-
дина».

Десь 400-500 років тому різнома-

нітність яблук була такою великою: 
бель кузьмінська і можайського, на-
лив зелений і шипуватий, мирон, 
олександрівка, малета, пудовезь, 
дзвін, титов, арката, любщіна, білий 
скрут. Наприклад, за наказом царя 
Олексія Михайловича в підмосковно-
му селі Котельники було посаджено 
три тисячі «пінків яблуневих, взятих 
з пахринського яблуневого саду сор-
тів наливу».

Про смакові якості і зовнішній ви-
гляд сортів «наливу» писав у казці 
О.С. Пушкін так:

Оно соку спелого полно,
Так свежо и так душисто,
Так румяно-золотисто,
Будто мёдом налилось!
Видны семечки насквозь…
Я згадала свої шкільні роки, коли 

ми працювали в садах колгоспу 
«Правда». Яблука сорту медовка 
дійсно були солодкими, смачними, 
навіть зернятка 
видно. Зараз ба-
гато різних гібри-
дів, але смачних 
яблук, як були в ті 
часи, немає. Наші 
діти і онуки їдять 
яблука з магазину 
такі, які є, не знаю-
чи про справжній 
смак справжнього 
яблука.

Не старіюча ан-
тонівка звичайна 
завоювала широ-

ку популярність завдяки смаковим 
якостям, хорошій лежкості, високій 
врожайності. Дерева антонівки над-
звичайно зимостійкі, вони витриму-
вали температуру до мінус 44 гра-
дусів. З одного дерева цього сорту в 
Курській області в минулі часи зні-
мали майже півтонни яблук. Історія 
«дідусевих» яблук дуже цікава і піз-
навальна для нас зараз.

Яблуневі сади тоді були в кожно-
му селищі, в кожному дворі. Яблука 
їли свіжими, сушили, замочували в 
розсолі, робили пастилу, яблучний 
оцет, яблучні кваси і морси, варили 
варення зі свіжих і мочених яблук. 
Варення з мочених яблук вважалося 
делікатесом. Яблука заливали пато-
кою. Наші предки патокою називали 
злитий з стільників рідкий, що не 
зацукрований мед. Ця патока вико-

ристовувалася для консервації всіх 
харчових продуктів. У ті часи Русь 
мала славу багатющої медової дер-
жави. Мед був основним і дешевим 
джерелом солодощів, тому що в кож-
ному дворі жили бджоли. Великими 
і змістовними були свята Ведичної 
Русі Медовий Спас і Яблучний Спас.

У давні часи навіть вся Сибір була 
в садах. А в наших колишніх кол-
госпах і радгоспах на всій території 
СРСР плодоносили фруктові сади: 
яблуневі, грушові, сливові, вишневі, 
росли ягідники та черешні. У всіх се-
лах і дворах Донбасу росли яблуні. А 
нині одні спогади.

Так чому яблуко так цінувалося ра-
ніше нашими прабатьками?

У книзі Мирослава Дочинця «Мно-
гие лета, благие лета» є ціла глава, 
яка називається «Яблуко – райський 
плід». Андрій Ворон із Закарпаття, 

Райський плід 
з Красного Лиману
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З е м л е р о б с т в о
який прожив 104 роки, ділиться з 
нами своїм життєвим досвідом:

 «Добрий давній мій друг – яблуко, 
воно очищає жирну кров і допома-
гає роботі слабкого шлунка. Яблуко 
зберігає свою силу до нового року, а 
потім воно просто як їжа. Люди, які 
з'їдають хоч одне яблуко в день, ліка-
рів не знають і живуть на десять ро-
ків довше... терті яблука допоможуть 
при розладі шлунка. При застуді і 
кашлі варіть, і пийте чай з гілочок, 
листя і квітів яблуні. Якщо на ніч 
з'їсти соковите яблуко, то спокійний 

сон вам забезпечений. І зуби будуть 
здорові і білі». Як говорив батько 
Галини, Георгій Іванович: «Съешь 
яблочко на ночь, все доктора прочь».

Бажаю, щоб сади, лісопосадки, 
парки облагородили всю нашу Зем-
лю. Нехай цвітуть прекрасні сади і 
ростуть чудові квіти. По всіх усюдах 
розквітнуть пишним цвітом яблуні, 
в тому числі і в Красному Лимані. 
Зуміли ж ми організувати людей на 
органічне землеробство, націлити 
на здоровий Спосіб Життя! Зуміємо 
і це!!! Всі разом ми в силах зберегти 

рідну Землю.
Хочу згадати нашого земляка Єв-

гена Мартинова і його чудові пісні. 
Прошу редакцію газети «до Землі з 
любов'ю!» Опублікувати текст однієї 
з них – «Яблуні в цвіту».

Дякую всім, хто пише, верстає, ви-
дає, читає і задумане виконує.

Валентина Антонівна Шляхова
Клуб ОЗ в місті Ясинувата та 

Ясинуватському районі
 Донецької області

050-8373140

(Закінчення. Початок на стор.13) 
нам посміхнулася! Завдяки мульчу-
ванню поливати нам доводилося в 
рази рідше, ніж це робили наші сусі-
ди, та й від прополок ми були прак-
тично позбавлені. Хіба це не диво? :)

Кілька підгодівель, приготованих 
з настоїв кропиви та інших трав з до-
даванням ЕМочок – і наші рослинки 
виглядали дуже вдячними і цілком 
здоровими. Також ми трошки випро-
бували змішані посадки: капуста 
разом з картоплею, огірки поряд з 
кукурудзою, травички і квіточки, що 
відлякують шкідників. Тепер відчу-
ваємо більше сміливості і рішучості 
практикувати це далі і більше!

А яке захоплення ми відчули, посі-
явши на невикористаному ґрунті фа-
целію! Спершу вона покрила густим 
кучерявим килимом всю землю. По-

тім з її вигадливих 
пухнастих бутонів 
розцвіли надзвичай-
но гарні квіти, які 
своїм п'янким аро-
матом залучили на 
нашу ділянку таку 
кількість джмелів, 
яку я в житті не ба-
чила! Це була така 
радість і для нас, і 
для всіх, хто загля-
дав до нас в гості, 
заінтригований над-
звичайною активніс-
тю комах! Вона так нам сподобалася, 
що ми навіть залишили частину на 
насіння і неодмінно будемо садити 
її знову. А  яка користь для землі від 
цієї краси!

Урожай нас здивував і порадував. 
Томатів було з трьохсот кущів не-
реально багато! Тільки й встигали 
збирати, роздавати друзям і робити 
закрутки на зиму. До слова сказати, 
вже майже все з'їдено. Баклажани 
та перці почали активно плодоноси-
ти в кінці серпня-вересні 
і, хоча їх теж було досить 
багато використано, стіль-
ки ще залишалося бутонів 
і зав'язі, коли прийшло 
похолодання! Капусти і 
картоплі було трохи про-
сто тому, що нам їх поки 
ніде зберігати. Зате гарбу-
зи вдалися на славу і всю 
зиму нагадували нам про 
тепло і літо.

Ось таким був наш неве-
ликий досвід природного 
землеробства. Знайомство 

з землею було дуже захоплюючим і 
залишило нам масу позитивних емо-
цій. Були оцінені досягнення і упу-
щення і зроблені висновки. У цьому 
сезоні хочеться багато вдосконали-
ти, багато спробувати. З нетерпін-
ням чекаємо весни і бажаємо всім 
вам успіхів і багатих врожаїв!

Олександр та Ірина 
Митракови, 

м Курськ 
Сайт: plodorodie.ru



Щомісячна газета «до Землі з любов'ю!» № 4 (105) квітень 2016.  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: ТОВ "Мега-Поліграф". Передплатні індекси: 37007 (укр.) та 99599 (рос.). Загальний тираж: 
12000 прим. Використання матеріалів газети дозволяється з посиланням на першоджерело. 

Газета розповсюджується за передплатою (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!»

        Яблони в цвету
Яблони в цвету – весны творенье!
Яблони в цвету – любви круженье!
Радости свои мы им дарили,
С ними о любви мы говорили.

Приспів:
Было и прошло, – твердит мне время,
Но ему на зло тебе я верю.
Верю в майский день от яблонь белый,
Яблонь молодых в твоём саду.

Яблони в цвету – за мною мчатся.
Яблони в цвету – зимою снятся.
Вновь издалека плывут виденья:
Белые снега цветов весенних.

Приспів

Яблони в цвету – какое чудо!
Яблони в цвету – я не забуду!
Только дни считать не стану в грусти,
Просто буду ждать весны грядущей.

Приспів 

Євген Мартинов 

Ще кілька років тому загорілися ми ідеєю зняти фільм про родові помістя 
наших друзів з Білорусі. Сталося це завдяки фільму Вадима Карабінського і Ла-
риси Ряднової «Родові помістя Росії». Якраз ми жили свій перший рік на землі, і 
холодними весняними і осінніми вечорами хотілося чогось теплого, душевно-
го, доброго. Тож, задивилися фільм до дірок)) Тоді ж і з'явилося усвідомлення, 
що фільмів і відео про родові помістя так мало, що їх можна по пальцях пере-
рахувати. 

На той момент технічних можливостей у нас не було. Було тільки сильне ба-
жання. Та й бажання скоро затихло, тому що незабаром спочатку одні, потім інші 
люди оголосили про свій намір знімати подібний фільм. Мабуть, хороша думка 
приходить в голову відразу багатьом) Але в результаті, скільки років пройшло, 
а фільму все немає...

І ось ця думка знову надихнула мене нещодавно... Тільки захотілося зняти не 
фільм, а цикл випусків. Цикл замальовок... замальовок з родових помість наших 
друзів, а, може, і тих, з ким поки не знайомі...

І ось якось несподівано, і навіть трохи спонтанно, народився перший випуск. 
Судити строго або не судити – вирішуйте самі, я лише напишу, що ніякої спе-
ціальної освіти (режисер, відеооператор) ні я, ні Льоня не маємо, все робиться 
виключно на ентузіазмі і натхненні. І, звичайно, на власні кошти. Ніяких комер-
ційних цілей не ставимо перед собою.

Ось, власне, і все. Не буду затримувати вашу увагу більше. А представляю 
вам перший випуск «замальовок з родового помістя». Навіть трохи заздрю   тим, 
кому ще належить побачити фільм) Це ж і була наша мрія – дивитися фільми про 
друзів, про тих, кого знаємо і поважаємо...

Блог Леоніда та Ольги Огурцових "Шлях до мрії": http://leonidogurtsov.ru/


