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Доброго дня, редакціє газети «до 
Землі з любов’ю!»!

Я пенсіонерка, мені 77 років. З 
2009 року я член Клубу ОЗ. Багато 
почерпала з вашої газети. Ми з чо-
ловіком уже 7 років у себе на при-
садибній ділянці розбили на гря-
дочки шириною 1 м, а між ними 
стежечки шириною 0,5 м. По цим 

стежечкам ходимо від посіву до 
збору врожаю. Грядки не оремо і не 
перекопуємо, обробляємо плоскорі-
зом Фокіна. Маємо невеликий садо-
чок, вирощуємо різні овочі і декіль-
ка грядочок відвели під лікарські 
рослини,  в т.ч.  лофант тібетський. 
У себе на городі і в саду не застосо-
вуємо ні хімдобрива, ні хімпрепара-

ти. Використовуємо біодобрива 
і біопрепарати. До речі, лофант 
тібетський використовуємо для 
саду: обприскування від фітоф-
тори і інших хвороб.  Для цього 
30 г сухих подрібнених стебел, 
листя і суцвіття залити 1 лі-
тром окропу і настояти не мен-
ше 4 годин, додати до настоян-
ки деревію (800 г подрібненого 
залити 2 літрами окропу) + на-
стоянка календули. Усе насто-
яти, процідити, обприскувати 
сад, картоплю,  томати, перці та 
інші рослини, чим ми стимулю-
ємо розвиток рослин.

Рецепти для використання 
лофанту тібетського не буду ре-
комендувати, хто зацікавиться 
– зателефонують.  Він викорис-
товується з мелісою, девясилом, 

валеріаною, шалфеєм, материнкою, 
звіробоєм у різних пропорціях. 

Окремим листом напишу про аг-
ротехніку і властивості лофанта ті-
бетського.

З повагою, Шелих Тамара
 Іванівна.

Член Клубу ОЗ, 
м.Богуслав Київської області  

Наша земля дуже багата на різ-
ні лікарські рослини, які в наш 
нелегкий час люди успішно вико-
ристовують для лікування різних 
хвороб. Хочу познайомити чита-
чів з одним із сильних рослинних 
імуностимуляторів – ЛОФАНТОМ 
ТІБЕТСЬКИМ, котрий за лікуваль-
ними властивостями прирівнюють 
до женьшеню. Народи Сходу здав-
на використовували цю рослину 
для зцілювання. Мені довгий час не 
вдавалося придбати насіння екзоту. 
В Україні висівають лофант анісо-
вий, але його використовують, як 
ароматизатор. У нього суцвіття буз-
ково-вишневого кольору і він не має 
лікувальних властивостей.  Мені 
насіння лофанту тібетського  при-
слали з Новосибірська.  Від тоді вже 
7 років він росте у мене на грядці. 

Лофант тібетський доволі стій-
кий багаторічник.  На одному місці 
росте 6-10 років.  Це напівтравянис-
тий кущ заввишки більш 1,5 м. Сте-

бло завершується суцвіттям білого 
кольору. Перший рік росте одним 
стеблом, як деревце. На другий і слі-
дуючи роки він сильно кущиться. 

Розмножується лофант тібетсь- 
кий насінням, а також поділом 
куща (з другого року вирощуван-
ня). Висівають насіння у березні-
квітні у ящички на розсаду. Гли-
бина загортання 3-4 міліметри, або 
ледь-ледь притрушуючи землею.  
З настанням тепла (тоді, коли ви-
саджують розсаду томатів) лофант 
тібетський висаджують у ґрунт на 
грядки. Міжряддя має бути 60-70 см, 
а в рядку не менше 20-25 см. Можна 
висіяти насіння прямо в ґрунт, коли 
встановиться стала тепла погода. 
Тільки грядочку потрібно накрити 
агроплівкою і поливати, поки не зі-
йде. Насіння перед посівом розмі-
шати (1:5) з піском або тирсою.

Квітнути лофант тібетський по-
чинає з другої половини липня і 
продовжує до морозів. Він є щедрим 

медоносом. Бджоли весь час па-
суться та приносять щедрий взяток.  
Мед дуже цілющий.

Суцвіття – колосок. Зрізати суц-
віття по мірі дозрівання, досушити 
і вимолотити насіння. 

Зрізати рослину восени на висоті 
20 см. від землі. Уся наземна части-
на рослини є лікувальною сирови-
ною., яку використовують з іншими 
рослинами у зборах від хвороб сер-
ця, печінки, нирок, після інфаркту, 
інсульту, при треморі, паралічах і 
т.і., оскільки лофант тібетський є 
сильним імуностимулятором і під-
силює дію лікувальних зборів і різ-
них трав.

Хто зацікавився лофантом тібетсь- 
ким, телефонуйте за номерами:

+38 096 467 71 09, +38 04561 52 389. 
Або пишіть на адресу: 

Київська область, 
м. Богуслав, 

вул. Робоча, 45
Шелих Тамара Іванівна.  

 Лофант тібетський
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      Брати і сестри,
    живімо в мирі!

В любові, щасті і добрі,
Хай кожен день дарує диво,
Надії, мрії чарівні.
Хай на землі цвітуть сади, 
Хай мир панує на планеті,
Щоб кожен день лишав сліди –
Людської праці і краси.
Хай горе й біль забудуть люди,
Хай усмішка бринить в устах.
Щоб доброта в серцях плодилась,
Щоб сміх лунав у всіх кутках!
Невже війна приносить втіху?
Чи сміх дарує для людей?
Невже криваві краплі лиха
Не здатні зупинитись вмить?
Та я бажаю тільки миру, 
Усе найкраще для людей.
Хай позабудуть гостру зброю,
Хай дружбу приймуть навіки!

21.03.2016
Учениця 6-го класу

Хочу поділитися з читачами газети 
своїм досвідом роботи з плоскорізом Фо-
кіна.

Мені 57 років. Живемо вдвох з чолові-
ком, маємо ділянку 20 соток землі. Для 
себе вирощуємо все. Крім того, 10 соток 
у нас виділено під квіти. Вони у нас рос-
туть всюди. Дружать з усіма овочами. 
Але після п'ятдесяти років стало важко 
працювати на землі. Дуже болять суста-
ви на ногах, ломить поперек. Свого часу 
я працювала на шкідливому виробни-
цтві, це дуже позначилося на здоров'ї. І 
ось три роки тому взимку я прочитала 
оголошення Клубу Органічного Земле-
робства. Виписала плоскорізи Фокіна, і 
ЕМ-препарати. Прийшла довга посилка. 
Приношу додому, відкриваємо, а там 
тільки дві довгих палиці. Чоловік на 
мене здивовано подивився і каже: а де 

ж решта? І як же ти цими палками зби-
ралася обробляти город? Я не знала, що 
відповісти. Але наступного дня при-
йшла ще одна посилка, а в ній решта: 
два плоских кострубатих гака. Чоловік 
одягнув їх на ці палиці (ручки), наго-
стрив, і залишилися вони до весни че-
кати свого випробувального терміну.

Навесні, коли прийшла пора садити 
картоплю, город покрився дрібними 
сходами бур’янів. Ось тут-то і прийшов 
час для випробування моїх новинок. 
Тільки вийшла на ділянку, а тут син 
в гості завітав. Ось, думаю, до речі. Я 
йому в руки один плоскоріз, собі ін-
ший. Покрутив він його, покрутив і 
каже: «Ні, мамо, це все дурниця. Я вже 
краще сапкою». І ми вирішили пройти 
наввипередки: я – з одного боку ділян-
ки, а син – з іншого.

На старт! Увага! Марш!
Буквально через кілька хвилин 

я пристосувалася, і до того стало 
легко працювати! Зовсім не згина-
ючись, на повний зріст, і косиш, 
косиш, захоплюючи не більше  
2-3 см землі, тільки встигаєш пере-
ступати ногами. Таке враження, 
що він сам рветься вперед. Див-
люся, мій синок взмок, хоче не 
відстати, та куди вже там! Я в свої 
роки пройшла 2/3 ділянки, і зовсім 
не втомилася. Вся моя травка була 
скошена до єдиної, а на ділянці 
сина довелося підчищати плоско-
різом.

І ось вже три роки з ранньої вес-
ни щоранку я виходжу на ділянку 
з малим плоскорізом. Десь треба 
підрихлити, десь бур'яни зруба-
ти. А саме головне, що все, що я 
роблю, роблю з великим 
задоволенням, не напру-
жуючись. Зараз навіть не 
можу собі уявити, як я без 
нього обходилася?

Грядки нарізати – будь 
ласка! Прорихлити – будь 
ласка! З-під кущів агрусу, 
смородини бур'яни при-
брати – будь ласка! Зараз 
і чоловік із задоволен-
ням бере в руки великий 
плоскоріз – і на картоплю. 
Веселіше, скажу я Вам, 

стало працювати, тому що спина не так 
болить, менше втомлюєшся, та й часу 
витрачаємо менше на обробку ділянки.

Це не реклама, а порада таким же го-
родникам, дачникам, як і я. Подумайте 
про себе і про працю свою, як легше її 
зробити.

Бажаю всім у новому році міцного 
здоров'я, хороших врожаїв і більше віль-
ного часу.

С.А. Казимирова,
член Клубу ОЗ, Луганська обл.

Дорогу здолає той, хто йде

Земельці-Красуні
Я так люблю Тебе, Рідненька Земле! 
Я відчуваю кожен подих Твій –
Чи Ти травичкою торкаєшся до мене, 
Чи вітерцем притулишся до вій, 
Чи дощиком покапаєш дрібненьким, 
Чи сонечком засвітиш угорі – 
Все мені любе, рідна моя Ненько, 
Красунечка – ти у любій порі. 
Чи то сніжок, чи листячко опале, 
А чи квітками встелені сади, 
Чи пахощами трав мене духмяниш, 
Чи раєм яблучним – ми разом, Я і Ти. 
Я вранці вмию в росах босі ноги, 
Пройшовши по шовкових килимах. 
Вклонюся кожній ягідці і квітці, 
Які ростуть у Родових Садах. 
В обід – нап'юся чистої водиці, 
Яку дарує джерело Твоє. 
Коли стемніє – я вклонюся нічці
За те, що втому денну забере.
 А завтра – знову встану до схід сонця 
І знову побажаю всім добра, 
Обійму новий день, що народився, 
Зустрінемося знову – Ти і Я.

Дарія Дерех,
м. Івано-Франківськ
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Запорукою гарного 
врожаю по праву вважа-
ється якісне насіння. В 
органічному сільському 
господарстві насіння – це 
один з важливих орга-
нів цілісного підходу до 
землеробства. Звичайне 
насіння не зовсім підхо-
дить для вирощування 
на живих ґрунтах і в умо-
вах нехімічного догля-
ду. Спробуйте виростити 
будь-який високоврожай-
ний гібрид без строго роз-
рахованих підгодівель 
"мінералкою". Він буде 
блідо виглядати на тлі 
того сорту, з яким ви вже 
давно займаєтеся.

Сучасні сорти і особливо гібриди – 
це далеко не ті, що використовували-
ся землеробами в доіндустріальний 
період. Сорти швидко вирождаються 
або застарівають, поступаючи дорогу 
іншим, тим, які підходять під рин-
кові стандарти. А що таке ринкові 
стандарти? З точки зору торговців 
– це, перш за все, гарний зовнішній 
вигляд і здатність довго лежати на 
прилавку без псування. З точки зору 
комерційних землеробів – це хороша 
схожість, імунітет до багатьох хво-
роб, стійкість проти шкідників, висо-
ка врожайність і дружнє дозрівання. 
А ось хороший смак не завжди потра-
пляє під ці стандарти. У підсумку, на 
сьогодні ми в продажу маємо те, що 
годиться тільки для промислового 
вирощування. Останнім часом помі-

чена тенденція, коли сорти взагалі 
зникають з продажу, залишаються 
одні гібриди. Таке спостерігається  
з томатами, перцями, огірками. У 
США 90% кукурудзи – гібриди. Все 
б нічого, ось тільки одна маленька 
тонкість: з гібридної рослини ми не 
можемо взяти насіння на розведення, 
вона генетично розщеплюється на 
"нецікаві" форми, не повторюючись 
в потомстві. А якщо це трансгенні 
рослини, так вони взагалі схожих 
насінин не дають, технологія "тер-
мінатора" так задумана! У підсумку 
ми потрапили в залежність від на-
сіннєвих компаній та селекціонерів, 
що працюють на них. Саме вони дик-
тують, які рослини нам вирощувати, 
і за якою ціною купувати їх насіння. 
Але ж очевидно, що за рахунок втра-

ти більшості цінних старих сортів 
гібридна технологія поступово почне 
вирождатися, – нізвідки буде черпа-
ти генетичну різноманітність. Гібри-
ди значно збіднені важливими озна-
ками, оскільки процес гібридизації 
спрямований, як правило, тільки на 
посилення однієї – двох – трьох якос-
тей рослини, все інше – ігнорується, 
та й сучасні науково-технічні можли-
вості ще слабкі.

Інша справа – сорти, особливо ті, 
які вважаються традиційними для 
даної місцевості і вирощувалися тут 
дуже тривалий час. Вони добре при-
стосувалися до даної місцевості і 
особливостей клімату, до основного 
складу елементів материнських по-
рід, до традиційних хвороб і шкід-
ників. Вони мають високу пластич-
ність, формуючи в межах сорту різні 
групи, кожна з яких добре реагує на 
свій несприятливий фактор, даючи в 
цілому стабільний урожай.

Вже тільки виходячи з усіх вищео-
писаних причин, в Органічному сіль-
ському господарстві майже не ви-
користовують гібриди, а працюють 
тільки з сортами. Крім цього, при ви-
рощуванні в різних умовах, рослини 
формують різне насіння. Наприклад, 
рослини, що ростуть і розмножують-
ся в хімічних умовах, не прагнуть 
розвинути безліч кореневих волос-
ків, якими можна активно шукати 
різноманітне харчування. Тому для 
них необхідні розчинні мінеральні 

Ми вибираємо або за 
нас вибирають?

Доброго дня!
Останнім часом мене дещо хви-

лює одна абревіатура, а саме «ГМО». 
Чому? Тому що, по-перше, я чув по 
радіо, що проводились досліди, і па-
цюки, котрим  давали їсти продукти з 
ГМО, в другому чи третьому поколін-
ні втрачали репродуктивну функцію 
(переставали розмножуватися).

По-друге, я чув, що, якщо, напри-
клад, у сусіда росте генетично моди-
фікована кукурудза, то моя кукурудза 
(нормальна), перезапилившись від 
сусідської, теж стає генетично моди-
фікованою.

По-третє, в минулому році, на-

скільки я знаю, наша Верховна 
рада прийняла закон, згідно з яким 
до нашої країни з-за кордону можна 
привозити продукцію з ГМО. Правда, 
одна можнавладка з трибуни ВР на-
голошувала, що ці продукти будуть 
використовуватися тільки для дослі-
джень. В зв’язку з чим трохи насторо-
жує той факт, що у насіннєвому мага-
зині в нашому районному центрі саме 
цього року вперше з’явилось багато 
насіння з Німеччини замість вітчиз-
няного. 

З повагою, Богдан Андрієвський,
Член Клубу ОЗ, с.Пониква Бродівсь‑ 

кого р‑ну Львівської області.
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добрива, причому з повним складом 
макро– і мікроелементів, інакше 
вони не зможуть нам дати повноцін-
не насіння. І цей процес односторон-
нього розвитку з кожним поколінням 
посилюється, відбувається поступове 
вихолощення самої суті рослини. У 
себе вдома ми хочемо вирощувати 
рослини, які можуть самі знаходити 
необхідне харчування в ґрунті, а не 
чекати, поки їх нагодують. З року в 
рік висаджуючи сорти, що нам спо-
добалися, ми поступово привчаємо їх 
до нашої землі. І в підсумку отримує-
мо з насіння такі рослини, які дають 
нам повноцінну їжу і насіння.

Олег Захаров, Клуб ОЗ, м.Київ

ЕМ-силос – зброджена в ЕМ-настої 
біомаса, – чудове добриво.

Для приготування ЕМ-силосу по-
трібна ємкість (200-250 л для трьох со-
ток городу), 1 упаковка ЕМ-препарату 
( «ЕМ-А» 0,5 л).

По вінця заповнюємо ємкість 
свіжою органікою: виполотими 
бур’янами, обрізками трави, кропи-
вою, чистотілом – всім, що трапиться 
під руку. Додаємо які-небудь соло-
дощі, наприклад, баночку набридло-
го варення (можна порізати старий 
гарбуз, десяток морквин або п'яток 
буряків). Заливаємо ємкість водою, 
виливаємо туди ЕМ-препарат. Перемі-

шуємо, накриваємо – і процес пішов.
Через кілька днів після закладки 

зелень скваситься, стане осклизлою, 
настій спіниться, стане білуватого 
кольору і з приємним запахом. У цей 
момент майже весь «силос» вийняти, 
розкласти його між рослинами і поли-
ти водою, щоб змити бактерії глибше 
від сонця.

Ємкість, в якій залишилася при-
близно половина настою і трохи на-
піврозкладеної органіки, потрібно 
знову завантажити свіжою органікою 
і солодощами, долити водою, перемі-
шати, накрити і знову залишити бро-
дити.

Термін зброджування в міру 
підвищення температури буде 
скорочуватися до 3-4 днів.

Порції «силосу» готуються 
весь вегетаційний період, змі-
нюючи одна одну. Починати 
треба, коли стане тепло (при-
близно в кінці травня), а закін-
чувати при настанні холодних 
ночей (приблизно в середині 
вересня).

«Хвилю» підживлення рос-
лин можна за літо прогнати по 
всьому городу – і не один раз.

ЕМ-силос, як добриво, за-
слуговує найвищої оцінки. На 
грядку додаються не тільки по-
живні речовини, але й «приско-
рювач» розкладання органіки.

Користь цього добрива:
•  вистилає ґрунт органікою;
•  збагачує його збалансова-

ним набором поживних речовин;
•  інтенсивно постачає рослинам 

вуглекислий газ;
•  прискорює розкладання органі-

ки в верхньому шарі ґрунту;
•  сприяє процвітанню біоцено-

зу, будучи ласощами для ґрунтової 
живності.

ЕМ-силос проявив також здат-
ність розкладати пригнічуючі ре-
човини, виділені рослинами-попе-
редниками, і навіть виліковувати 
хворі рослини.

Бублик Б.А.
газета "Природное 

Земледелие" №2 (26)

Німецький зоолог виявив докази, які можуть швидко змінити захо-
пленість людей генною інженерією. У статті «Генна інженерія перейшла 
видовий бар'єр», опублікованій в газеті The Observer, повідомляється:

«Ведучий зоолог виявив, що гени, що використовуються при модифікації 
сільськогосподарських культур, можуть перейти видовий бар'єр і виклика-
ти мутацію бактерій. Це підтверджує побоювання, що технологія генної ін-
женерії може представляти серйозний ризик для здоров'я.

Результати 4-х річного дослідження, яке проводилося професором Ханс-
Хайріхом Каацом (Hans-Heinrich Kaatz), показали, що чужорідний ген, 
який використовується для модифікування олійної редьки, перейшов на 
бактерію, яка живе в кишечнику бджіл. Виходить, що гени, що використо-
вуються в генній інженерії, можуть вплинути на всі типи бактерій, включа-
ючи і ті, що живуть в травній системі людини.

В такому випадку це вплине на ту життєво важливу роль, яку відіграють 
бактерії в людському організмі, допомагаючи боротися з хворобами, спри-
яючи травленню, покращуючи згортання крові... »

Що таке ЕМ-силос?
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Років 8 тому мені попалася книга по 
вирощуванню грибів, в т.ч. і гливи, шиі-
таке, шампіньйонів. Перед цим по теле-
візору я слухав фахівця з вирощування 
гливи: яке це захоплююче заняття, які 
можна готувати страви. І ось я придбав 
міцелій гливи.

Хочу відразу попередити охочих ви-
рощувати гливу: потрібно попередньо 
заготовити деревину, на якій будете 
вирощувати гриби – це будь-які поліна 
(крім хвойних і дуба) або просто гілки 
товщиною 4-5 см. Я почав вирощувати 
гливу на обрубках тополі діаметром 20-
25 см, в парнику. Для цього розрізав об-
рубки на шматки довжи-
ною 25 см, просвердлив з 
торців отвори діаметром 
14 см на глибину 5-10 см 
і засипав туди міцелій. 
Отвори замазав глиною. 
Підготував місце, при-
брав бур'яни. Бажано, щоб 
ґрунт не був заражений 
будь-якими пліснявими 
грибками, інакше вони 
заселяться на деревину. 
Я приготував 50 шт. об-
рубків, це зайняло площу 
приблизно 3х5 м. На гли-
бину 5 см прокопав ямки по діаметру 
обрубків, пролив водою і злегка утрам-
бував і посипав тирсою. Під кожен об-
рубок насипав по 20-30 г міцелію. Вста-
новив каркас парника, покрив плівкою. 
Періодично відкривав і провітрював. 
Бажано парник робити в затемненому 
місці, оскільки спека погано впливає на 
проростання міцелію.

Уже на початку вересня з'явилися за-
чатки грибів по поверхні обрубків. Ще 

через 2 тижні з'явилися перші грибоч-
ки. Звичайно, це дуже цікаво і приємно, 
коли в городі, крім овочів, росте така 
екзотика, як гриби.

У перший рік зібрав я з кожного по-
ліна по 0,7-1 кг грибів. На другий рік 
грибів було побільше – 1,5-2 кг. Гриби 
росли майже всю осінь і навіть перед 
Новим роком, коли 2 тижні було тепло. 
Навесні деякі поліна теж були з грибоч-
ками. На третій рік грибів було менше. 
З досвіду я зрозумів, що вирощування 
грибів – це таке ж заняття, як і вирощу-
вання овочів: на самоплив пускати не 
можна. Обов'язково потрібно 2 рази на 

тиждень поливати, щоб 
не пересохли. Дуже ба-
жано покривати лляною 
мішковиною і поливати 
зверху. Періодично зні-
мати і перевіряти, чи не-
має плісняви.

Наступного року я 
вирішив зробити по-
іншому. Поліна заго-
товляв так само, як і в 

перший раз, але від них відрізав диск 
товщиною 3-4 см і прикривав зверху, по-
передньо посипавши між ним і поліном 
шар міцелію, а щоб диск не злітав – при-
бивав цвяхом. Хороші результати дало 
пророщування міцелію в підвалі. Для 
цього я встановлював поліна одне на од-
ного, майже до стелі підвалу. Щоб збе-
регти високу вологість, встановлював 
ємкість з водою. Через 2-3 місяці поліна 
так зрослися між собою, що утворилися 
ніби суцільні колони. Розділив їх і роз-
ставив в тіні під парканом. Результат 
мені сподобався більше, і зараз я роблю 
тільки так. Якщо є можливість, накри-
ваю мішковиною або травою, щоб збері-
галася вологість. В першу чергу гриби 
з'являються навколо диска, ростуть по 
колу і зверху. На наступний рік нарос-
тають зверху і збоку. Коли з'являються 
грибочки, душа радіє. Я великий лю-
битель тихого полювання, і як тільки 
починається сезон грибів, намагаюся 
походити по лісі, відпочити душею. 
Але і свої гриби на ділянці теж дуже 
радують. Своїм полюванням на гливу я 
зацікавив багатьох сусідів і знайомих, 
і всі дуже задоволені. В кожного є свій 
досвід в цьому захоплюючому занятті. 
Один мій знайомий навіть спробував 
вирощувати у великих обсягах, поса-
дивши десь 500 шт. полін, але для цього 
потрібно знайти багато деревини. До 
речі, у нього це все окупилося, і навіть 
з великим прибутком. Моя дружина з 
гливи робить відбивні, смачні, майже 
як м'ясні. Є ще багато рецептів приготу-
вання страв. Спробуйте і ви таке хобі – 
адже не тільки картоплею і помідорами 
дивувати сусідів.

Микола Олексійович 
Швединський,

член Клубу ОЗ, м. Гостомель,
 Київська обл.

Досвід вирощування 
гливи
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Шкідників і хвороб культурних 
рослин, з якими з року в рік ведуть 
постійну боротьбу городники, не 
перелічити. Препаратів проти них 
стільки ж – полки садових магази-
нів буквально завалені різнома-
нітними засобами.

Тому цілком природно, що пи-
тання, яке винесено в заголовок, 
найбільш часто задають люди 
консультантам на точках Клубу 
Органічного Землеробства у нас 
в Києві. Особливо зараз в травні. 
Так, швидше за все, не тільки в 
Києві, а й в інших регіонах садів-
ників-любителів цікавить відпо-
відь на питання: «Чим же обро-
бити сад і город від шкідників і 
хвороб?»

Мета даної статті – узагальни-
ти досвід багатьох членів Клубу, 
стисло розповісти загальне розу-
міння вирішення цієї проблеми, а 
також і познайомити з біопрепара-
тами, які є в арсеналі Клубу Орга-
нічного Землеробства.

Здорова земля – здорові рос-
лини

Щоб стратегічно вирішити пи-
тання напастей, які можуть трапи-
тися з вашими рослинами, потріб-
но зрозуміти, звідки вони, ці самі 
напасти, беруться, тобто визна-
чити корінь причин, за якими на 
рослини нападають шкідники або 
хвороби. Адже в Природі все ство-
рено розумно, і якщо з'являються 
якісь збудники хвороб або шкід-
ники, то, значить, вони для чогось 
потрібні.

Щоб докорінно вирішити питан-
ня захисту рослин, потрібно на-
справді вирішувати інше питан-
ня. Адже хвороби – це наслідок, а 
боротьба з наслідками навряд чи 
має довготривалий ефект. Голо-
вне, що вам потрібно зробити – це 
вирішити питання відновлення 
родючості ґрунту, зробити вашу 
землю живою, а, значить, здоро-
вою, а також створити на своїй ді-
лянці гармонійний біоценоз, який 
сам буде регулювати чисельність 
шкідників і патогенів.

Як зробити землю живою і за-
селити свою ділянку корисними 
комахами і тваринами – це тема 
окремої статті, тут лише наведемо 
перелік препаратів, які можуть до-
помогти в цій справі (див табл.1). 

До речі, дешеві та ефективні спосо-
би підвищення родючості та оздо-
ровлення ґрунту – це використання 
сидератів (запитуйте в Клубі бро‑
шуру «Яке добриво краще?») і орга-
нічної мульчі.

Табл. 1. Оздоровлення ґрунту і зниження чисельності шкідників і 
патогенів в ньому

Препарат Дія Норма використання

Емочки 
(ЕМ-А) 

Відновлюють природну родючість ґрун-
тів, очищають землю від патогенів; 
покращують енергетику ділянок і при-
міщень; зміцнюють імунітет рослин, 
тварин і людини; використовуються для 
приготування землі для розсади, власних 
добрив (ЕМ-настій, ЕМ-силос та ін.), ком-
постування і ферментації побутових від-
ходів.

0,5 л на 100 м2: для по-
ливу 100 мл на 10 л води, 
для обприскування 100 
мл на 1 л води, краще 
обробити по мульчі або 
зеленій масі сидератів 
перед закладенням їх в 
ґрунт

Бокаші 25-100 г на 1 м2 в залеж-
ності від стану землі 
(виснаженість, захіміче-
ність і т.п.); закласти в 
ґрунт, бажано змішавши 
з насінням сидератів, і 
замульчувати

Агрозин Підвищує вологопоглинання ґрунту і по-
кращує водний режим – підвищує стій-
кість рослин до посухи; насичує ґрунт 
киснем, активує ґрунтову аеробну біоту; 
покращує закислення ґрунту (рН рівень); 
скорочує терміни достигання. Звільняє 
ділянку від равликів, слимаків.

20 мл на 45 м2, одна об-
робка в сезон, для важ-
ких ґрунтів можна двічі.

Триходермін Очищає ґрунт від збудників грибкових 
захворювань (більше 60 ґрунтових патоге-
нів). Біодеструктор соломи і целюлозних 
відходів – приймає участь в розкладанні 
органічних сполук, збагачуючи ґрунт по-
живними речовинами (азот, фосфор, ка-
лій).

100 мл на 10 л води, мож-
на використовувати в 
баковій суміші з Емоч-
ками.

Боверин, 
Метаризин

Зниження чисельності шкідників, що 
зимують в ґрунті: капустянка, личинка 
хруща, дротяники, оленка волохата, ко-
лорадський жук та ін.

100-500 мл на 10 л води 
на 1 сотку, 2-4 обробки в 
сезон; дуже бажана об-
робка восени. Не сумісні 
в баковій суміші з трихо-
дерміном!

М і к о р и з а 
MycoApply

Структурує ґрунт, робить його повітро-
влагопроникним; поглинає атмосферний 
СО2, переміщує в верхні шари ґрунту різ-
ні елементи; підтримує біологічну актив-
ність ґрунту. Перетворює важкорозчинні 
сполуки в легкозасвоювані, накопичує їх, 
а також вологу, і подає рослині (годує).

1 г на 10 соток, підготовка 
почви проводиться через 
висів сидератів інокулі-
рованних мікоризними 
грибами (MycoApply пре-
паратом)

Чим побризкати? 
 Рекомендації щодо захисту рослин 
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Головними засобами для оздо‑

ровлення землі і відновлення ба‑
лансу є препарати ефективних 
мікроорганізмів – Емочки і Бока‑
ші.

Ми в Клубі впевнені, що при та-
кому розумному господарюванні 
питання «Чим побризкати?» вза-
галі йде з порядку денного. Сьо-
годні одним з найбільш ефектив-
них способів є організація у себе 
на ділянці  теплих грядок Розума. 
Про ці способи докладніше мож-
на дізнатися у консультантів в 
Клубі або прочитати в брошурі 
«Теплі грядки Розума».

Розмір ділянки і ... сусіди
Однак на сьогоднішній день у 

більшості садівників і городни-
ків досить сильно порушений 
баланс екосистеми їх ділянок, за 
один сезон його навряд чи відно-
виш, і чимось бризкати доводить-
ся. Ось про це і поговоримо.

Хоча перш торкнемося ще од-
ного аспекту. Розглянемо місце 
висадки ваших рослин. Часто, в 
умовах 6 соток, створити здоро-
вий біоценоз взагалі нереально, 
адже якщо ваші сусіди ведуть ан-
тирозумний метод господарюван-
ня – постійно перекопують ґрунт, 
тримають землю голою після 
збирання врожаю, використову-
ють мінералку і отрутохімікати, 
спалюють траву і т.д., знущають-
ся над землею, – то, ось вам і при-
чина проблем на вашій ділянці. І 
тут вам потрібно або займатися 
освітою сусідів, запросити їх до 
Клубу, або збільшувати розміри 
своєї ділянки. До речі, на думку 
більшості організаторів Клубу 
ОЗ, площа ділянки, на якій мож-
на зробити замкнуту екосистему, 
створити самодостатнє господар-
ство, яке може забезпечити по-
вноцінне життя людини і її сім'ї, 
– не менше 1 га.

Біопрепарати замість 
отрутохімікатів

У переважній більшості хіміч-
ні засоби захисту рослин (отруто-
хімікати) руйнівно діють на еко-
систему ділянки, шкодять землі, 
і, в кінцевому підсумку, разом з 
плодами потрапляють в організм 
людини і поступово руйнують 

її здоров'я. Тому організатори і 
консультанти Клубу Органічно-
го Землеробства рекомендують 
біопрепарати – або біологічні 
засоби захисту, тобто ті, які міс-
тять живі культури корисних 
бактерій, грибів і інших організ-
мів (наприклад, Триходермін, що 

містить спори і міцелій гриба-ан-
тагоніста Trichoderma lignorum), 
або засоби захисту біологічного 
природного походження (напри-
клад, Мікосан, діюча речовина 
якого отримана з плодових тіл 
трутовика березового).

Всі біопрепарати можна умов-

Табл. 2. Біопрепарати для зміцнення сил і підвищення 
імунітету рослин

Препарат Дiя Норма використання

Мікосан-В Профілактика всіх хвороб, підвищення 
імунітету рослин, поліпшення їх міне-
рального і водного харчування. Створює 
плівкове покриття на рослині, яке уне-
можливлює проникнення і розвиток па-
тогенів; проникаючи в рослину, активізує 
ферментативну систему рослини (хітина-
за і глюканаза), що руйнує клітинну стін-
ку паразитів. Має високу ефективність (в 
т.ч. для винограду), іноді здатний зупи-
нити навіть прогресуюче захворювання.

100 мл на 10 л води, не 
сумісний з іншими пре-
паратами в бакових сумі-
шах (крім Ріверму і гумі-
нових препаратів)

З д о р о в и й 
сад, 
Екоберін

Структурує воду. Відновлює і підсилює 
в листі процес утворення хлорофілу; за-
безпечує ефективний самозахист рослин 
від шкідників (попелиці, яблуневого 
пильщика, яблуневої плодожерки та ін.), 
зменшуючи в 6-7 разів падалицю; підви-
щує стійкість рослин до парші (100% за-
хист), борошнистої роси та інших хвороб; 
підвищує стійкість рослин до посухи та 
заморозків; підвищує життєздатність 
квіткових рослин, захищаючи їх від хво-
роб і шкідників; подовжує життя зріза-
них квітів.

2-7 гранул на 1 л води

Ріверм Пов'язує молекули води і забезпечує стій-
кість рослин до посухи та заморозків; за-
хищає від прикореневої гнилі, борошнис-
тої роси та ін. грибкових захворювань; 
покращує властивості ґрунту; фіксує 
атмосферний азот. Обробку проводити у 
вечірній час або похмуру погоду

100-400 мл на 10 л, розбав-
ляється у воді (а не на-
впаки), після додавання 
Ріверму  розчин не пере-
мішувати

Біовіт, Вер-
містим або 
О п т і м - г у -
мус

Підживлення рослин. Повний комплекс 
органо-мінерального живлення; наяв-
ність гумусної складової (гумінові та 
фульвокислоти); і широкого спектру ко-
рисної ґрунтової мікрофлори. Листова 
обробка запобігає розвитку патогенної 
мікрофлори і деяких видів шкідників.

100-200 мл на 10 л для при-
кореневої та листової об-
робок, бажано додавати в 
бакові суміші від хвороб

НВ-101 Натуральний віталайзер. Стимулює ріст 
рослин, і їх імунну систему; підвищує 
стійкість до спеки і посухи, сильних ві-
трів, кислотних опадів, фітофторозу; під-
вищує безпеку продукції.

1-2 краплі на 1 л води, 
кращий результат в Біо-
коктейль разом з ЕМоч-
ками (ст.ложка) + Здоро-
вий сад і Екоберін (по 2 
гранули)
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но поділити на дві великі групи:
• засоби, які впливають безпо-

середньо на рослину, тобто підви-
щують її імунітет і здатність про-
тистояти хворобам і шкідникам;

• препарати, що вбивають або 
пригнічують ріст збудників за-
хворювань або шкідників.

Профілактика. Підвищуємо 
імунітет рослин

Оскільки, в першу чергу, ура-
жаються хворобами і шкідниками 
саме ослаблені рослини, то почне-
мо ми саме з біопрепаратів 
першого типу – призначених для 
профілактики (див. Табл. 2).

До речі, серед профілактичних 
заходів біологічної боротьби із 
захворюваннями та шкідниками 
особливе значення мають змі-
шані посадки. Наприклад, запах 

шпинату і салату проганяє блі-
шок з редису і редьки, сильний за-
пах часнику відлякує шкідників 
і запобігає грибковим захворю-
ванням, ріпчаста цибуля і морква 
оберігають один одного, та ін.

Захищаємо від хвороб і шкід-
ників

Суть захисту садових і городніх 
культур за допомогою біопрепа-
ратів другої групи – це створення 
нестерпних умов для шкідливих і 
патогенних мешканців саду. Пе-
ревірені препарати, які для цього 
використовуються в Клубі ОЗ вже 
протягом багатьох років, наведе-
ні в таблицях 3 і 4.

Важливо розуміти, що шкідни-
ки, пошкоджуючи рослини, ство-
рюють «ворота» для різних інфек-
цій, ідеальні умови для розвитку 

збудників захворювань. І навпа-
ки, захворювання знижують 
стійкість рослин до шкідників. 
Часто достатньо складно визна-
чити, які саме патогени призвели 
до хвороби рослини і, тим самим 
відкрили «дорогу» для інших 
збудників, а також утворили ці-
лий «букет» захворювань.

Тому для більшої ефективності 
ми рекомендуємо застосовувати 
комплексний захист саду та горо-
ду –  об'єднувати обробки проти 
різних збудників хвороб (грибків, 
бактерій, вірусів) і шкідників 
рослин, використовуючи мікробі-
ологічні препарати в одній бако-
вій суміші (див. Табл. 5).

По можливості при листових 
обробках завжди використовуй-
те прилипач, напр. Липосам, – це 
підвищує ефективність препара-
тів, що дозволяє знизити концен-
трацію розчину.

Створюємо стійкий біоце-
ноз

На завершення статті повторю 
свою початкову думку: застосу-
вання біопрепаратів для профі-
лактики і захисту рослин – це 
лише частина цілого рішення 
для отримання здорових рослин і 
екологічно чистого врожаю.

Можна звести використання бі-
опрепаратів до мінімуму, заоща-
дити собі «силу-силенну» часу, 
сил і засобів, і, головне, – госпо-
дарювати в гармонії з природою. 

Для цього потрібно виконувати 
ряд агротехнічних заходів, серед 
яких: використання здорового по-
садкового матеріалу і стійких сор-
тів, обробка ґрунту і насіннєвого 
матеріалу, сівозміна й змішані 
посадки, забезпечення рослин 
живленням і вологою, створення 
теплових і вітрових пасток, залу-
чення корисних комах, птахів, і, 
в підсумку, створення в себе на 
ділянці стійкого і продуктивного 
біоценозу.

Цими питаннями вже більше 40 
років на Заході займається перма-
культура, а зараз ці напрацюван-
ня стають доступними і нашим 
співвітчизникам, в тому числі за-
вдяки Клубу Органічного Земле-
робства.

Табл. 3. Біопрепарати для захисту рослин від хвороб
Препарат Дія

Триходермін Від грибкових і бактеріальних захворювань, серед яких 
фітофтороз, парша, чорна ніжка, кучерявість персика, мілдью, 
борошниста роса, біла і сіра гниль (фомоз) і ін. Універсал.

Планріз Від бактеріальних захворювань. Пригнічує кореневі і стеблові 
гнилі, бактеріози і фузаріози, фітофтороз, борошнисту росу. 
Зміцнює імунітет рослин.

Пентафаг-С Пригнічує прояви бактеріального раку, плямистостей. Знижує 
ураження рослин паршею, борошнистою росою. Використовується 
в складі замазки при обрізанні дерев і зачистці ракових розростань.

Гаупсин Має антимікробну, антифунгіцидну (Моніліоз, кучерявість, 
плямистість), Ентомопатогенну і ростостимулюючу дію. Один з 
кращих препаратів.

Фітоспорін-М, 
Фітодоктор

Препарати на основі сінної палички – пригнічують розмноження 
і розвиток багатьох фітопатогенних грибів і бактерій. Для 
профілактики і лікування хвороб!

Табл. 4. Засоби для скорочення чисельності шкідників
Препарат Действие

Бітоксибациллін Від листогризучих, сисних та плодоповреждающіх шкідників 
(в т.ч. колорадський жук і павутинний кліщ)

Лепідоцид Від 40 видів метеликів і гусениць (совки, п'ядуна, білявки, 
капустянки, молі, в т.ч. хутряні, та ін.)

Гаупсин Не тільки від хвороб, але і від шкідників саду, винограду і 
овочів: парша, тля, яблунева плодожерка, вишнева і сливова 
мухи, гусениці та ін.

Нематофагін Від галлової нематоди

Актофіт Від лістососущіх, листогризучих і плодоповреждающіх 
шкідників: колорадський жук, хрестоцвіті блішки і 
попелиці, кліщі, щитівки, трипси. У баковій суміші в іншими 
біопрепаратами – підсилює ефект!



10    до Землі з любов'ю!  травень 2016

З е м л е р о б с т в о

Приходьте в Клуб в своєму ре-
гіоні як за біопрепаратами, так 
і для спілкування, отримання 
знань і обміну досвідом отриман-
ня хороших урожаїв і вдоскона-
лення середовища проживання.  
Будемо раді бачити вас в нашому 

суспільстві членів Клубу ОЗ.
Петро Трофименко

Організатор Клубу ОЗ, м.Київ

P.S. Координати Клубу ОЗ 
в своєму регіоні уточнюйте 
за тел. 067‑468‑7525 або на сай‑

ті www.cluboz.net. Біопрепара‑
ти з доставкою поштою або 
транспортними компаніями  
(Нова Пошта, Інтайм) замовляй‑
те за тел. 044‑331‑2755, 099‑546‑5068, 
068‑966‑0976.

Табл. 5. Приклади бакових сумішей для комплексного захисту саду та городу
Культури Шкідники і хвороби Бакові суміші, норми витрат на 10 л води

Кісточкові: персик, 
абрикос, вишня, че-
решня, слива.
Зерняткові: яблуня, 
груша та ін.

Плодова гниль, кучерявість листя персика, 
борошниста роса, цитоспороз.
Бактеріальний рак, бактеріальний опік 
груші, дірчаста плямистість, некроз листя 
і квіток, в'янення і всихання пагонів, парша

Планріз 100 мл + Тріходермін 100 мл + Пентафаг-С 100 
мл.
Починати обробляти сад в період фази зеленого конуса 
і проводити обприскування кожні 10-20 днів, чергуючи 
з сумішшю:
Планріз 100 мл + Тріходермін 100 мл + Гаупсин 100 мл.
У ці суміші при обробці персика рекомендується дода-
ти столову ложку ЕМочок (ЕМ-А).

Східна плодожерка, попелиці, павутинний 
кліщ.
Яблунева плодожерка, яблунева і плодова 
молі, білан, п'ядуна, американський білий 
метелик, пильщики, шовкопряд і гусениці 
1-2 віку

Бітоксибациллін 150 мл + Лепідоцид 100 мл + Актофіт 
60 мл.
Починати обробляти сад після опадання незаплідненої 
зав'язі і проводити обприскування через 15 днів після 
попередньої обробки (2 обробки по кожному поколінню 
шкідників).

Пасльонові: томат, 
перець, баклажани.
Гарбузові та 
зонтичні: огірок, 
кабачок, диня, кавун, 
морква, петрушка, 
салат, селера та ін.

Чорна ніжка, кореневі гнилі, сіра гниль, 
борошниста роса, альтернаріоз, фітофтороз, 
пероноспороз, фузаріозне в'янення, 
бактеріози і т.д.

Планріз 100 мл + Тріходермін 100 мл + Пентафаг-С 100 
мл.
Починати обробляти з фази двох справжніх листочків і 
проводити обприскування кожні 10-20 днів, в залежності 
від інтенсивності розвитку хвороби.

Колорадський жук, білокрилка, павутинний 
кліщ, совки і різні види попелиці.

Бітоксибациллін 150 мл + Лепідоцид 100 мл + Актофіт 
60 мл.
Цією баковою сумішшю починати обробляти культури 
в період вегетації і масової появи шкідників.
Паралельно рекомендується заселяти ділянку 
трихограмою!

Картопля Фітофтороз, макроспоріоз, ризоктоніоз, 
різні види парші та гнилей, рак, фузаріозне 
в'янення, згортання листочків і ін.

Планріз 100 мл + Тріходермін 100 мл
Починати обробляти картопля в період змикання 
бадилля і проводити обприскування кожні 10-20 днів, 
в залежності від інтенсивності розвитку хвороби, 
чергуючи з баковою сумішшю:
Триходермин 100 мл + Гаупсин 100 мл.

Колорадський жук Бітоксибацилін 150 мл + Актофіт 40 мл
Починати обробляти картопля в період масової появи 
личинок колорадського жука. При такому застосуванні 
уражаються практично всі вікові групи шкідника.

Капуста Чорна ніжка, кореневі гнилі, фузаріозне 
в'янення, слизовий і судинний бактеріози і 
т.д

Планріз 100 мл + Тріходермін 100 мл
Починати обробляти капусту з фази двох справжніх 
листків і проводити обприскування кожні 10-20 днів в 
залежності від інтенсивності хвороби

Капустяна міль, капустяна совка, капустяна 
білявка, ріпна білявка

Лепідоцид 100 мл + Актофіт 60 мл
Починати обробляти капусту в період вегетації і 
масової появи шкідників.
Паралельно рекомендується заселяти ділянку 
трихограмою!
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У природі ніхто землю не перекопує 
і навіть не розпушує. Ніхто рослини не 
садить, не поливає і не сапає! А вони 
самі ростуть міцними і здоровими, не 
боячись ні хвороб, ні шкідників! Оце 
так диво! Нам би так навчитися! Поса-
дити потрібну рослину, і нехай росте 
собі сама, радуючи нас високим урожа-
єм і вітамінами!

Виявляється, наблизитися до цього 
можливо! Потрібно тільки уважніше 
спостерігати за природою. І, не пору-
шуючи природні процеси і мінімально 
втручаючись в них, направляти в по-
трібну сторону.

«Природою править той, хто слідує її 
правилам» (Роджер Бекон).

Саме на такому підході основана 
агротехніка природного землеробства 
(АПЗ).

У природі рослини відживають свій 
вік і залишаються на землі. Розклада-
ються і дають харчування наступним 
рослинам. А розкладають їх ґрунтові 
мікроорганізми, гриби і черви. Вжива-
ючи в їжу мертву органіку, вони перево-
дять її в форми, доступні для живлення 
рослин.

Це, звичайно, дуже спрощений ви-
клад процесу харчування рослин. Але 
цього цілком достатньо, щоб, не вдаю-
чись у тонкощі, зробити перші висно-
вки та застосувати у себе в городі.

Якщо в природі так все відбуваєть-

ся, то давайте 
так само буде-
мо робити і ми. 
Тим більше, 
що вже тисячі 
землеробів так 
працюють. І ви-
являється, що 
працювати так 
набагато лег-
ше, врожаї під-
вищуються, а 
якість їх покра-
щується.

Якщо ви хо-
чете підвищити 
родючість ґрун-
ту, то:

1. Не пере-
копуйте зем-
лю, а тільки 
рихліть її на 
5-7 см.

Цього цілком 
достатньо, щоб посадити насіння, але 
при цьому не пошкоджується природна 
пориста структура землі і не вбивають-
ся ґрунтові мікроорганізми – «природні 
землероби».

2. Вносьте в ґрунт органічні за-
лишки (бадилля, траву, листя  
і т. п.)

Є 4 способи внесення органіки: муль-
чування, посів сидератів, теплі грядки і 
компостування.

Але внесення органіки в ґрунт є необ-
хідною умовою його родючості. Якщо 
вже рослина виросла, то в ній зібрані 
всі хімічні елементи, необхідні для її 
життя. А, проживши своє життя, вона, 
розкладаючись, віддає ці накопичені 
елементи для живлення наступних рос-
лин.

Органічні залишки – то «супер‑комп‑
лексне добриво», яке так довго шукають 
землероби.

Застосування навіть лише цих двох 
прийомів АПЗ підвищить родючість 
ґрунту на вашій ділянці.

Але станеться це протягом тривало-
го часу. Згадайте освоєння цілини – її 
родючий шар було накопичено за бага-
то років розкладання віджилої степової 
трави. І, до речі ... було загублено всього 
за 2 роки глибокої тракторної оранки.

Якщо ж ви хочете прискорити про-
цес відновлення родючості і отримати 
результат за 1-3 роки, то:

3. Розмножуйте в ґрунті ко-
рисні мікроорганізми, черв'яків і 
гриби.

Вони прискорять розкладання 
органіки, що забезпечить рослини 
збалансованим «активним» харчу-
ванням на кожен день. І одночасно 
створять доступні для рослин запаси 
харчування на майбутнє. Тобто при-
скорять підвищення родючості ґрун-
ту.

Чому так родючі південні чорнозе-
ми? Та тому, що в них багато органіч-
них залишків (рослини в теплі краще 
ростуть) і багато ґрунтових мікро-
організмів – вони не вимерзають за 
«теплу» зиму. На півдні на гектарі 
землі міститься 8 тонн ґрунтових мі-
кроорганізмів, а на півночі – тільки 
2 тонни. А ще вони придушуються 
перекопкою і використанням міне-
ральних добрив та отрутохімікатів... 
Ось вам і причина убозтва північних 
ґрунтів.

Розмножити ж в ґрунті мікроорга-
нізми в даний час дуже просто. Для 
цього застосовуються мікробіоло-
гічні препарати, наприклад, «ЕМоч-
ки», «ЕМ-А» . В них містяться тіль-
ки корисні мікроорганізми (а треба 
пам'ятати, що існують ще й шкідли-
ві, які їдять живу органіку і виклика-
ють хвороби рослин). ЕМ-препарати 
розводяться водою, і цим розчином 
поливається ґрунт з внесеними в 
нього органічними залишками. В 
результаті відбувається прискорене 
розкладення органіки (для живлення 
рослин), а також очищення (сануван-
ня) ґрунту від шкідливих мікроорга-
нізмів, що викликають хвороби рос-
лин. Вони придушуються корисними 
мікроорганізмами з ЕМ-препаратів.

Аналогічно шляхом обприскуван-
ня рослин розчинами ЕМ-препаратів 
пригнічуються бактеріальні та гриб-
кові хвороби рослин, такі як фітоф-
тороз, борошниста роса, сіра гниль і 
т.п.

Дотримання цих 3-х принципів до-
зволить вам покращити родючість 
ґрунту. На такому ґрунті рослини 
виростають з високим імунітетом 
до хвороб і шкідників – самі захища-
ються від них.

За матеріалами газети 
"Природное земледелие"

«Три кити»
природного землеробства
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Після закінчення громадянської 
війни в СРСР на козацтво було на-
кладено обмеження по проходжен-
ню військової служби в Червоній 
Армії, хоча в командних кадрах 
РСЧА служило багато козаків, в 
першу чергу "червоних" учасників 
громадянської війни. Однак після 
приходу в ряді країн до влади фа-
шистів, мілітаристів і реваншистів, 
в світі густо запахло новою війною, 
і в СРСР стали відбуватися позитив-
ні зрушення в козацькому питанні. 
Центральний Виконавчий Комітет 
СРСР 20 квітня 1936 року прийняв 
постанову про скасування обме-
жень щодо служби козаків у РСЧА. 
Дане рішення отримало велику під-
тримку в козацьких колах. Відпо-
відно до наказу Наркому оборони 
К.Є. Ворошилова №61 від 21 квітня 
1936 року 5 кавалерійських дивізій 
(4,6,10,12,13) отримали статус коза-
чих. На Дону і Північному Кавказі 
були створені територіальні козаць-
кі кавалерійські дивізії. Серед ін-
ших в лютому 1937 в Північно-Кав-
казькому військовому окрузі була 
сформована Зведена кавалерійська 
дивізія в складі Донського, Кубан-
ського, Терсько-Ставропольського 
козацьких полків і полку з горців. 
Ця дивізія приймала участь у вій-
ськовому параді на Красній площі в 
Москві 1 травня 1937 року. Спеціаль-
ним актом було відновлено носіння 
в побуті раніше забороненої козаць-
кої форми, а для регулярних козаць-
ких частин наказом Наркому обо-
рони СРСР № 67 від 23.04.1936 року 

була введена особлива повсякденна 
і парадна форма одягу, що багато в 
чому співпадала з історичною, але 
без погонів.

Ворогам здавалося, що розкоза-
чення по-більшовицькому відбуло-
ся круто, остаточно і безповоротно, 
і козаки цього ніколи не зможуть за-
бути і пробачити. Однак вони прора-
хувалися. Незважаючи на всі образи 
і злодіяння більшовиків, переважна 
більшість козаків під час Великої 
Вітчизняної війни вистояла на па-
тріотичних позиціях і в лиху годи-
ну вони приймали участь у війні 
на боці Червоної Армії. Мільйони 
радянських людей в роки Великої 
Вітчизняної війни встали на захист 
своєї Батьківщини і в перших рядах 
цих патріотів були козаки.

З оголошенням війни в козаць-
ких областях швидкими темпами 
почалося формування нових кава-
лерійських ди-
візій. Основне 
навантаження 
з формуван-
ня кавдивізій 
в Північно-
К а в к а з ь к о м у 
в і й с ь к о в о м у 
окрузі лягло 
на Кубань. У 
липні 1941 року 
там були сфор-
мовані з коза-
ків призовного 
віку п'ять, а в 
серпні ще чо-
тири кубанські 

кавалерійські дивізії. В Уральсько-
му військовому окрузі було сфор-
мовано більше 10 кавалерійських 
дивізій, кістяк яких склали ураль-
ські і оренбурзькі козаки. У козачих 
районах Сибіру, Забайкалля, Амура 
і Уссурі з місцевих козаків створили 
7 нових кавдивізій.

Таким чином, на боці Червоної 
Армії вже на початку війни бо-
ролися десятки козацьких кава-
лерійських дивізій, в них було 40 
козацьких кавалерійських полків, 
5 танкових полків, 8 мінометних 
полків і дивізіонів, 2 зенітних пол-
ки і ряд інших підрозділів, повніс-
тю укомплектованих козаками різ-
них військ. До 1 лютого 1942 року 
на фронті діяли 17 кавалерійських 
корпусів. Однак у зв'язку з великою 
вразливістю кавалерії від вогню 
артилерії, ударів авіації і танків 
їх кількість на 1 вересня 1943 року 
була скорочена до 8. Бойовий склад 
тих кавалерійських корпусів, що за-
лишилися, був істотно посилений, в 
нього входили: 3 кавалерійські ди-
візії, самохідний артилерійський, 
винищувально-протитанковий ар-
тилерійський і зенітний артилерій-
ський полки, гвардійський міно-
метний полк реактивної артилерії, 
мінометний і окремий винищуваль-
но-протитанковий дивізіони.

На початковому етапі війни ко-
зачі кавалерійські частини брали 
участь у важких прикордонних і 
Смоленському боях, в боях на Укра-
їні, в Криму і в Московській битві. 
У Московській битві відзначилися 
2-й кавалерійський (генерал-майор 

Як козаки фашистів 
рубали

Кущевська атака
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П.А. Бєлов) і 3-й кавалерійський 
(полковник, потім генерал-майор Л. 
Доватор) корпуси. Козаки цих час-
тин успішно використовували тра-
диційну козацьку тактику: засідку, 
вентерь, рейд, обхід, охоплення і 
просочування. 50-я і 53-я кавдивізії, 
зі складу 3-го кавалерійського кор-
пусу полковника Доватора, з 18 по 
26 листопада 1941 здійснили рейд по 
тилах 9-ї німецької армії, пройшов-
ши з боями 300 км. Протягом тижня 
кавгрупа знищила понад 2500 воро-
жих солдатів і офіцерів, підбила 9 
танків і більше 20 автомашин, роз-
громила десятки військових гарні-
зонів.

Події 1941 року дають можли-
вість зробити висновок про велике 
значення цього рішення, оскільки 
кавалерійські об'єднання чинили 
активний вплив на хід і результат 
великих операцій в першому пері-
оді війни, тому їм ставили бойові 
завдання, властиві кавалерії. Вони 
здатні були несподівано атакувати 
ворога в заданий час і в потрібному 
місці і своїми швидкими і точними 
виходами на фланги і в тил німець-
ких військ стримувати просування 
їх мотопіхотних і танкових дивізій. 
В умовах бездоріжжя і великого 
снігу кавалерія залишалася най-
ефективнішою мобільною бойовою 
силою, особливо при дефіциті ме-
ханізованих засобів високої прохід-
ності. За право володіти нею в 1941 
році йшла, можна сказати, бороть-
ба між командувачами фронтами. 
Боротьба між командувачами за 
козацьку кінноту йшла не дарма. 

П е р е к и н у т и й 
під Москву з 
П і в д е н н о - З а -
хідного фронту 
2-й кавкорпус  
Бєлова, поси-
лений інши-
ми частинами 
і тульським 
о п о л ч е н н я м , 
розгромив під 
Тулою танкову 
армію Гудері-
ана. Цей фено-
менальний ви-
падок (розгром 
танкової армії 

кавкорпусом) був перший в історії 
і зафіксований у книзі рекордів Гі-
неса.

У 1942 році козачі кавалерійські 
частини героїчно билися в крово-
пролитних Ржевсько-Вяземській і 
Харківській наступальних операці-
ях. У битві за Кавказ, в ході напру-
жених оборонних боїв на Кубані і 
в Ставропіллі, відважно билися 4-й 
гвардійський Кубанський козачий 
кавалерійський корпус (генерал-
лейтенант М.Я. Кириченко) і 5-й 
гвардійський Донський козачий 
кавалерійський корпус (генерал-
майор А.Г. Селіванов). Ці корпуси 
були складені в основному з коза-
ків-добровольців.

В історії першого періоду Вели-

кої Вітчизняної війни процес фор-
мування добровольчих козачих 
кавалерійських об'єднань займає 
особливе місце. Десятки тисяч коза-
ків, в тому числі і ті, хто був звіль-
нений від служби за віком або за 
станом здоров'я, добровільно йшли 
в утворені козачі полки народного 
ополчення та інші частини. Так, 
козак донської станиці Морозов-
ський І.А., будучи в досить похи-
лому віці, добровольцем прийшов 
до ополченського козачого полку 
разом з двома синами – шістнадця-
тирічним Андрієм і чотирнадцяти-
річним Олександром. Таких при-
кладів було багато. Саме з таких 
козаків-добровольців сформували 
116-у Донську козачу добровольчу 
дивізію, 15-у Донську добровольчу 
кавалерійську дивізію, 11-у Окрему 
Оренбурзьку кавдивізію, 17-й Ку-
банський кавалерійський корпус.

З перших же боїв в червні-липні 
1942 року про героїчні подвиги ко-
заків 17-го кавкорпуса повідомляли 
преса і радіо. У зведеннях з фронтів 
їх дії ставилися в приклад іншим. 
В ході боїв з німецько-фашистськи-
ми загарбниками козачі об'єднання 
корпусу відходили з займаних по-
зицій тільки за наказом. У серпні 
1942 року німецьке командування з 
метою прориву нашої оборони в ра-
йоні станиці Кущевська зосередило: 
одну гірськопехотну дивізію, дві 

Козаки корпусу Кириченко на привалі. 
Північно-Кавказький фронт. 1942 рік

Завдання для 12-річного козака-розвідника 
Шафаріна. Північно-Кавказький фронт. 1942р.
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п а м ' я т н е
групи СС, велику кількість танків, 
артилерії і мінометів. Частини кор-
пусу в кінному строю атакували зо-
середження військ противника на 
підступах і в самій станції Кущев-
ській. В результаті стрімкої кінної 
атаки було зарубано до 1800 німець-
ких солдатів і офіцерів, 300 взято 
в полон, і завдано великої шкоди 
матеріальній частині  та бойовій 
техніці.

У 1943 році стало відбуватися 
об'єднання козацьких кавалерій-
ських дивізій з механізованими і 
танковими частинами, в зв'язку з 
чим утворювалися кінно-механізо-
вані групи та ударні армії. Кінно-
механізована група 1-го Білорусь-
кого фронту спочатку складалася з 
4-го гвардійського кавалерійського 
і 1-го механізованого корпусів. На-
далі в об'єднання був включений 
9-й танковий корпус. Групі нада-
валася 299-я штурмова авіацій-
на дивізія, а її дії в різні періоди 
підтримували від одного до двох 
авіакорпусів. За кількістю військ 
група перевершувала звичайну ар-
мію, ударна сила у неї була велика. 
Аналогічну структуру і завдання 
мали ударні армії, що складалися 
з кавалерійського, механізованого 
та танкового корпусів. Командува-
чі фронтами використовували їх на 
вістрі удару.

З 1943 року Козачі кавдивізії бра-
ли участь у визволенні України. У 
1944 році вони успішно діяли в Кор-
сунь-Шевченківській та Яссько-
Кишинівській наступальних опе-
раціях. Козаки 4-го Кубанського, 2, 
3 і 7-го гвардійських кавкорпусів 
звільняли Білорусію. Уральські, 
оренбурзькі і забайкальські козаки 
6-го гвардійського кавалерійського 
корпусу наступали по Правобереж-
ній Україні і по території Польщі. 
5-й Донський гвардійський козачий 
корпус успішно боровся в Румунії. 
1-й гвардійський кавкорпус всту-
пив на територію Чехословаччини, 
а 4-й і 6-й гвардійські кавкорпуси – 
на терниторію Угорщини. Пізніше 
тут у важливій Дебреценській опе-
рації особливо відзначилися час-
тини гвардійських 5-го Донського і 
4-го Кубанського козацьких кавкор-
пусів. Потім ці корпуси спільно з 

6-м гвардійським кавкорпусом від-
важно билися в районі Будапешта і 
біля озера Балатон.

Навесні 1945 р. 4-й і 6-й гвардій-
ські кавалерійські корпуси звіль-
няли Чехословаччину і громили 
Празьке угруповання ворога. 5-й 
Донський кавалерійський корпус 
вступив до Австрії і дійшов до Від-
ня. 1, 2, 3 і 7-й кавкорпуси приймали 
участь у Берлінській операції. На 
кінець війни в РСЧА було 7 гвар-
дійських кавалерійських корпусів і 
1 "простий" кавалерійський корпус. 
Два з них були чисто "козацькими": 
4-й гвардійський кавалерійський 
Кубанський козачий корпус і 5-й 
гвардійський кавалерійський Дон-
ський козачий корпус.

Сотні тисяч козаків героїчно бо‑
ролися не тільки в кавалерії, а й у 
багатьох піхотних, артилерійських 
і танкових частинах, в партизан‑
ських загонах. Всі вони внесли свій 
вклад в Перемогу. В ході війни десят‑
ки тисяч козаків полягли смертю 
хоробрих на полях битв. За скоєні 
подвиги і героїзм, проявлені в боях з 
ворогом, багато тисяч козаків були 
нагороджені бойовими орденами і 
медалями, а 262 козаки стали Героя‑
ми Радянського Союзу, 7 кавкорпусів 
і 17 кавдивізій отримали гвардій‑
ські звання. Тільки в 5‑му Донському 
гвардійському кавкорпусі високих 
урядових нагород були удостоєні по‑
над 32 тисячі бійців і командирів.

Сергій Волгін

Два чувства дивно близки нам.
В них обретает сердце пищу -
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

На них основано от века
По Воле Бога Самого
Самостоянье человека -
Залог величия его.

Животворящая Святыня!
Земля была б без Них мертва,
Как . . . . . . . .  пустыня
И как Алтарь без Божества.

Олександр Сергійович  
Пушкін, 1830

Можно жить с закрытыми глазами,
Не желая в мире ничего,
И навек проститься с Небесами,
И понять, что всё кругом мертво.

Можно жить, безмолвно холодея,
Не считая гаснущих минут,
Как живёт осенний лес, редея,
Как мечты поблекшие живут.

Можно всё Заветное покинуть,
Можно всё бесследно разлюбить.
Но нельзя к Минувшему остынуть,
Но нельзя о прошлом позабыть!

Костянтин Бальмонт,
1899
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х а р ч у в а н н я

Чи кожен з нас пам'ятає смак справж-
нього хліба? На жаль, деякі навіть не зна-
ють, про що йде мова ...

Дорогі одноклубники, друзі і однодум-
ці! Дуже хочу поділитися з вами радіс-
ним відкриттям. Ось уже майже півроку 
в моїй сім'ї печеться СПРАВЖНІЙ ДО-
МАШНІЙ хліб. Величезне спасибі нашим 
українським друзям, які поділились 
власним досвідом домашнього бездріж-
джового хліба. Я відразу використала на 
практиці  всі їхні поради. Чесно скажу, 
зазнала величезну радість і потрясіння, 
коли закваска стала підходити. Раніше 
я думала, що тільки з дріжджами тісто 
може бути пишним і як би «дихаючим», 
живим, але коли побачила готову заквас-
ку, зрозуміла, що це не так. Таке пишне, 
живе, дихаюче тісто без дріжджів, такий 
ароматний, запашний і смачний хліб – 
справжнє диво і величезне свято!

Мої дітки і чоловік дуже полюбили 
мій хліб, спечений з любов'ю і турбо-
тою про свою сім'ю. Нарешті на нашому 
столі з'явився ЗДОРОВИЙ ХЛІБ! У дітей 
з'явилося більш дбайливе і трепетне від-
ношення до хліба, чого я не помічала 
раніше, намагаючись прищепити дітям 
культуру хліба.

Пропоную вам рецепт приготування 
бездріжджового хліба. Бажаю, щоб і до 
ваших осель прийшло свято справжньо-
го домашнього хліба!

Готуємо закваску. Беремо 0,5 л теплої 
води і муку. Добре, якщо є борошно гру-
бого помелу, якщо немає – піде будь-яке. 
Замішуємо тісто, як на рідкі оладки, до-
бре вимішуємо, накриваємо рушником 
і ставимо в тепле місце (25-30°С) на 36 
годин. Після цього додаємо борошна і 
готуємо тісто, як на густі оладки. Знову 
ставимо в тепле місце ще на 12 годин. 

Важливо «не тур-
бувати» закваску, 
а дати їй дозріти.

Готуємо тісто 
на хліб. Беремо 1 л 
теплої води, 1 сто-
лову ложку меду, 
1 столову ложку 
солі і борошно 
(можна поєднува-
ти різне борошно: 
пшеничне, житнє, 
я пробувала дода-
вати кукурудзяну 
муку і ячмінну, 
можна додавати й 

інші). Вимішуємо тісто руками так, щоб 
воно не прилипало до рук. Частина тіста 
(200 грам) обов’язково залишається на за-
кваску на наступний раз і в окремому по-
суді прибирається в холодильник. Іншу 
частину викладаємо у форми, змащені 
вершковим маслом. Можна змащувати і 
рослинним маслом, але мені сподобало-
ся більше саме вершковим. Можна роби-
ти подовий хліб і випікати його на деку. 
Якщо мало часу, можна готувати «налив-
ний хліб»: збивати тісто ложкою до тих 
пір, поки воно не стане відставати від 
ложки майже повністю, а потім виклас-
ти тісто у форму для випікання (можна 
в сковороду) ложкою. Кожна господиня 
сама вибере «свій хліб» на смак її сім'ї. 
Хлібець укриваємо рушником і ставимо 
в тепле місце на 6-8 годин, щоб тісто до-
бре підійшло. Тривалість цього процесу 
залежить від температури приміщення, 
пори року і зрілості закваски. Кожна гос-
подиня навчиться сама відчувати потріб-
ний час. Якщо закваска щойно пригото-
вана, то тісто буде підходити довше, а в 
подальшому, в міру «дорослішання» за-
кваски, цей час буде скорочуватися. Чим 
тепліше, тим швидше підходить тісто. 
Влітку всі процеси протікають швидше.

Наступного разу закваску виймаємо з 
холодильника і даємо їй піднятися в те-
плому місці. Далі замішуємо тісто знову, 
як в минулий раз.

Випікаємо хліб. Прогріваємо духовку 
протягом 10 хвилин при температурі 180-
200°С і дбайливо переселяємо туди хліб. 
Через 50 хвилин ароматний хліб готовий 
(кожна господиня, знаючи особливос-
ті своєї духовки, підбере температуру і 
час). Дістаємо його, скроплюємо водою. 
Накриваємо бавовняними рушниками. 
Приємного апетиту!

Зручніше замішувати хліб у вечірній 
час, ставити на ніч, а вранці випікати. 
Якщо сім'я невелика, можна замісити 
тісто на 0,5 л води. Отримаєте один вели-
кий коровай.

Деякі посміхнуться: «Зараз пекти хліб 
немає сенсу: часу не вистачає, можна в 
магазині купити». Але спробуйте хоча 
б раз, і ви відчуєте різницю, ви не захо-
чете більше їсти інший хліб. Запевняю 
вас, заміс хліба не займає багато часу (15-
20 хвилин), а радості і здоров'я для всієї 
вашої сім'ї домашній цілющий хліб при-
несе дуже багато. Здоров'я і процвітання 
вашим родинам, вашому роду!

Гульнур Петрова, м. Уфа
Ваше Плодородие

 Домашній хліб –                           
   Ваше здоров'я!

Чому бездріжджовий хліб?

Практично весь хліб і хлібобу‑
лочні вироби готуються на основі 
«їстівних» пекарських дріжджів.

Звичайні пекарські дріжджі – це 
грибкова флора, вирощена штуч‑
ним шляхом. При випічці грибки 
повністю не гинуть, і, поступово 
накопичуючись в організмі, посла‑
блюють його захисні сили, знижу‑
ють імунітет, роблять його більш 
сприйнятливим до захворювань. 

З наслідками мають справу лі‑
карі. Педіатри – з діcбактеріозами 
дітей, з алергіями і застудами. 
Вузькі спеціалісти – з гормональ‑
ними порушеннями.

Сучасні мікробіологи відміча‑
ють: саме дріжджі дають поштовх 
до переродження, мутації нормаль‑
них клітин.

Бездріжджовий хліб позбавле‑
ний цих недоліків.

Він має високий вміст вітамінів 
групи В, РР, мінеральних речовин, 
що зберігаються в хлібі після ви‑
пічки. Вживаючи його, ви не тіль‑
ки зміцните імунітет, але і не 
наберете зайву вагу. Це дуже сит‑
ний і в той же час легкий продукт. 
Крім того, знижена кислотність 
дає можливість вживати бездріж‑
джовий хліб людям, що мають 
проблеми зі шлунком. Після його 
вживання в шлунку не з'являється 
відчуття тяжкості.

Бездріжджовий хліб довго не чер‑
ствіє і не втрачає смакових якос‑
тей.



Щомісячна газета «до Землі з любов'ю!» № 5 (106) травень 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. 

КОЗАЦЬКА МОЛИТВА
На горе стоял казак -
Он Богу молился.
За свободу, за народ
Низко поклонился.

Припев:
Ой-ся, ты ой-ся,
Ты меня не бойся.
Я тебя не трону -
Ты не беспокойся.
2 раза.

А еще просил казак
Правды для народа.
Будет правда на земле -
Будет и свобода.

За друзей казак просил –
Чтоб их на чужбине
Стороною обошли
Алчность и гордыня.
Чтобы жёны дождались,
И отцы, и дети
Тех, кто ищет правду-мать
Да по белу свету.

Припев

Для людей просил казак
Да благословенья,
Чтобы были хлеб да соль
Во мирных селеньях.
Чтобы крови не лилось
У отчего порога,
Чтоб да "кривде" не жилось –
Он молился Богу.

Припев

Так молился тот казак
За землю родную,
Что б не горе, не слеза
Её не коснулись.

Припев

У Бога просил казак
Правды для народа.
Будет правда на земле –
Будет и свобода.

Припев

Ой-ся, ты ой-ся,
Ты меня не бойся.
Будет правда на земле –
Будет и свобода.

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
Літин ................ (097) 361-37-97
Лубни ............... (066) 269-62-71
Луганськ .......... (095) 455-19-81
Львів ................. (032) 243-02-00
Макіївка .......... (050) 760-17-71
Маріуполь ....... (097) 577-65-34
Ніжин ............... (096) 081-46-61
Одеса ................ (048) 702-33-89
Орджонікідзе .. (096) 973-62-48
Оренбург .......... (905) 819-34-49
Полтава ............ (097) 915-54-68
Прилуки ........... (099) 421-79-99
Рівне ................. (096) 221-59-65

Свердловськ .... (099) 742-20-00
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
Харків ............... (050) 577-93-97
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!»


