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Здрастуйте, шановні читачі га-
зети «до Землі з любов’ю!»

Продовжується конкурс на 
статтю в газету.  Нагадуємо: всі 
учасники конкурсу, чиї статті бу-
дуть опубліковані в газеті в пері-
од з серпня 2016 р по січень 2017 р 
включно, – отримають подарунок 
із призового фонду конкурсу.

Наповнюють його виробники 
продукції, яка розповсюджується 
в Клубі Органічного Землероб-
ства, а також організатори і члени 
Клубу Органічного Землеробства, 
і всі бажаючі. Робиться це добро-
вільно,  так би мовити «за покли-
ком  серця».

На сьогоднішній день ПРИЗО-
ВИЙ ФОНД КОНКУРСУ включає 
такі призи:

1.   Набори ЕМ-препаратів: 
•   ЕМ-Активований (1 л) + ЕМ-

Бокаші (1 кг) + брошура «ЕМ-
технологія»

•   Набір для приготування 3 лі-
трів препарату ЕМ-Активований 
(ЕМ-концентрат 50 мл, меляса 100 
мл, пшеничні висівки 10 гр) + бро-
шура «ЕМ-технологія»

2.   Садово-городній    інстру-
мент:

•   Мотика + держак
•   Культиватор «їжак» + держак
•   Копанці ковані + держак
•   Секатор з храповим механіз-

мом «Богатир» ЦІ
•   Секатор кований Т-67 ТМ 

TRUPER
•   Секатор площинний PRO TM 

MY GARDEN
•   Секатор з храповим  механіз-

мом PRO TM MY GARDEN
•   Сучкоріз Т-122Е ТМ TRUPER
• Лопата цільнометалева  

TM MY GARDEN 
3.   Набори БІОПРЕПАРАТІВ:
•   Мікосан-В (0,5 л і 100 мл) + 

Мікосан-Н (100 мл) + брошура про 
Мікосан + брошура «Біологічний 
захист рослин»

•   Актофіт (900 мл) + брошура 
про Актофіт  + брошура  «Біологіч-
ний захист рослин»

•   Фітодоктор (20 гр) + Триходер-
мін  (20 гр) + Колорадоцид (20 гр) 
+ Актарофіт (200 мл) + Комплезим 

(20 гр) +  Комплезим-В (20 гр) + 
Урожай (20 гр) + брошура по пре-
паратам ЕНЗІМ + брошура «Біоло-
гічний захист рослин»

•   Оксизин (20 мл) + Агрозин (90 
мл) + брошура про ці препарати + 
брошура «Біопрепарати»

4.   Обладнання  для  перероб-
ки і зберігання врожаїв:

•   Домашній жорновий елек-
тричний млинок LADY австрійсь- 
кої фірми WALDNER biotech 

•   Вакуумна система «ВАКС» 
(набір в блістері: 9 кришок і насос)

5.   Продукція ЗДОРОВ’Я:
•   Мікотон (50 гр)
•   Трав’яний чай (250 гр): в пер-

шій коробці (чоловічій) –  основа: 
іван-чай, чабрець…, в другій (жі-
ночій) основа: малина, материн-
ка…

•   Іван-чай ферментований з 
Волині (50 гр)

В наступних номерах газети 
список призів буде доповнено.

ПОЧАТОК Є. 
НАПОВНЕННЯ ПРИЗОВОГО 
ФОНДУ ПРОДОВЖУЄТЬСЯ!

Призовий фонд конкурсу
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Умови конкурсу: кожен, хто на-
пише статтю для газети в період з 
липня до кінця грудня 2016 року, – є 
учасником конкурсу.

Тематика  статей: будь-який 
матеріал, що відповідає девізу «до 
Землі з любов'ю!», будь-який ваш 
досвід життя на землі, який може 
бути корисним для інших людей, і 
взагалі, все, що важливо для життя!

Переможцями  конкурсу  ста-
нуть всі ті учасники, чиї статті бу-
дуть опубліковані в газеті «до Зем-
лі з любов'ю!» з серпня 2016 року по 
січень 2017 року включно.

Кожен переможець конкурсу 
отримає приз. А ось який, буде ви-
значено за допомогою жереба.

На святковому концерті будуть 
підведені підсумки конкурсу та 
відбудеться розіграш призів для 
переможців.

Святковий  концерт пройде в 
Києві, у січні 2017 року. Оскільки 
це клубний захід, то з'явилася така 
ідея, щоб виступаючими були чле-
ни Клубу Органічного Землероб-
ства, а також бажаючі. Ми впев-
нені, що серед нас в Клубі багато 
талантів, які можуть гідно висту-
пити з віршем, піснею, номером 
на нашому спільному святковому 
концерті.

З заявками на виступ звертайте-
ся до оргкомітету свята.

Запрошення на святковий кон-
церт будуть видаватися в Клубі Ор-
ганічного Землеробства.

Тому:
•  Беріть  участь  в  конкурсі 

на  статтю  в  газету  «до  Землі  з 
любов'ю!».

•  Готуйте номер на святковий 
концерт Клубу ОЗ.

•  Приходьте на свято...

Оргкомітет свята
096-704-12-51
050-941-64-86
067-45-75-777
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Всім відомо, що серпень – це місяць 
активного збору і переробки врожаю. 
За старих часів говорили, "хто в серп-
ні гуляє – той взимку голодує". Однак, 
ця приказка також має відношення і до 
підготовки землі-годувальниці та саду 
до зими, заготівлі свого насіння.

Підготовка ґрунту, посадкових 
ям і догляд за садом

По-перше, на грядках, що звільнили-
ся, сіємо сидерати – "зелене" добриво. 
Для відновлення родючості і захисту 
від ерозії – вико-вівсяну суміш, ячмінь, 
бобові, фацелію. Для дренажу ґрунту і 
контролю "бур'янів" – гірчицю, редьку, 
гречку або жито. Для профілактики 
хвороб і шкідників – фацелію, календу-
лу, вико-вівсяну суміш, гірчицю.

При посіві в сухий ґрунт бажано за-
безпечити полив. Якщо сидерати роз-
сипаємо по землі, то посіви мульчуємо, 
найкраще соломою.

Земля повинна піти в зиму накри-
тою "ковдрою" мульчі, тому висаджені 
в серпні-вересні сидерати не потрібно 
скошувати. За зиму ці рослини відмін-
но ляжуть і встигнуть перепріти без 
ваших турбот. За допомогою сидератів 
ми відмовляємося від глибокого пере-
копування своїх ділянок!

По-друге, в серпні закладаються 
бруньки майбутнього врожаю, тому 
пам'ятаємо про ягідні кущі і плодові 
дерева, які забезпечили нас своїми да-
рами в цьому році.

Смородину, аґрус оглянути і виріза-
ти старі, хворі гілки і погано розвинену 
поросль. Свіжі зрізи змастити садовим 
варом (відмінно показала себе замазка 
Благосад). Потім полити кущі, внести 
підгодівлю (наприклад, золу) і замуль-
чувати. Для розмноження смородини 
провести живцювання в кінці серпня 
– вересні.

Стебла малини, що вже відплодо-
носили, необхідно вирізати, не зали-
шаючи пеньків. Під плодоносні пагони 
добре внести перепрілу органіку у ви-
гляді мульчі шаром в 5-7 см.

Друга половина серпня – найкращий 
час для посадки полуниці, щоб росли-
ни встигли добре вкоренитися до зими. 
Полуницю можна вкрити сухими гіл-
ками малини для снігозатримання.

У посушливу погоду дерева полива-

ють. Для захисту від аномальної су-
хості і стресу можна використовувати 
Ріверм. Цей препарат буде і хорошим 
підживленням, і збільшить цукрис-
тість плодів, і дасть команду до за-
кладки більшої кількості квіткових 
бруньок. При необхідності (напр., по-
яві парші, борошнистої роси, гнилей 
або попелиці, павутинного кліща, щи-
тівки) проводять обробку саду препара-
тами від хвороб і шкідників, випуска-
ють трихограму.

Падалицю під яблунями та грушами 
зібрати в компостні купи – каліфорнійсь- 
кі черв’яки прекрасно на них розмно-
жуються і ростуть. Також з опалих 
яблук можна приготувати яблучний 
оцет, який використовується як для 
приготування домашнього майонезу і 
маринованих огірків, так і для очищен-
ня шкіри, блиску волосся і навіть для 
схуднення.

У серпні починаємо готувати ями 
для осінньої посадки яблуні, груші, 
вишні і сливи. Чим довше ями будуть 
відкритими, тим краще «розпушиться» 
земля в них і стане більш проникною 
для коренів. Розмір ям – не менше 50 см 
в глибину, діаметр – не менше 60 см. На 
важких ґрунтах ями копають більшого 
розміру.

Час збору плодів на насіння
У серпні збираємо на насіння плоди 

огірка (з чотирикамерною серединою), 
дині, кавуни, кабачки, патисони, гар-
бузи.

Продовжуємо збір насіння помідо-
рів, перцю, баклажанів. Насіння солод-
кого перцю формується в здорових пло-
дах, що дозрівають на перших гілках 
трьох ярусів. Перед закладанням на 
зберігання насіння повинно бути добре 
висушеним. Після просушування на-
сіння складаємо в паперові пакетики 
або тканинні мішечки для зберігання.

Прибираємо і сушимо насінники 
цибулі, капусти, салату, редиски, ріпи, 
дайкона, буряка, моркви, петрушки, се-
лери, пастернаку та інших дворічних 
коренеплодів, скоростиглих зелених 
рослин. Збираємо також насіння одно-
річних квітів: маки, нігелли, волошки, 
календула і незабудки.

Бульби картоплі, залишені для по-
садки, просушити і озеленити.

Справи городні
Прополоти бур'яни, щоб не дати їм 

засіятися. Виконати цю роботу, стоячи 
з рівною спиною, допоможе плоско-
різ Фокіна. Для підрізання потужних 
бур'янів або сидератів на важкій зем-
лі можна використовувати плоскоріз 
"Могущник" або мотику.

Провести посів редису, шпинату, са-
латів і кропу, цибулі на перо – для осін-
нього використання. З кінця серпня 
можна садити озимий часник. Провес-
ти позакореневе підживлення капус-
ти. Кабачки для тривалого зберігання 
залишити на грядці, щоб затверділа 
кірка.

Від фітофтори на томатах викорис-
товуємо біопрепарати, наприклад, Фі-
тоспорін, Фітодоктор та ін. Для конт- 
ролю чисельності ґрунтових шкідників 
– капустянки, дротяника, личинок хру-
ща, – використовуємо ентомопатогенні 
гриби і препарати на їх основі: Метарі-
зін і Боверин (можна в баковій суміші). 
Вносимо у вологий ґрунт, мульчуємо. 
Необхідно 2-4 обробки грядок і пристов-
бурних кіл. При цьому також важливо 
відмовитися від глибокого перекопу-
вання і внесення мінеральних добрив 
і "хімії".

Для контролю слимаків та равли-
ків (іноді їх так багато, що вони готові 
з'їсти весь урожай) використовуйте Аг-
розин. Цей препарат покращує водний 
режим ґрунту, насичує його киснем, 
покращує закисленні ґрунти. Слимаки 
обходять стороною ділянки, що  оброб- 
лені Агрозином. Важливо обробити 
саме ґрунт, на рослини препарат не по-
винен потрапити.

У серпні потрібно підготувати під-
вали та сховища для закладки врожаю 
на зиму. Відремонтувати, провести 
дезінфекцію. Для обробки підвалів 
від патогенної мікрофлори і грибків 
можна використовувати Триходермін, 
Емочки або Фітоспорін-зберігання.

Роботи на ділянці в серпні
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Як виростити свою розсаду полу-
ниці

Я закладаю маткову грядку і висад-
жую кущики по центру грядки в 1 ряд 
через 50-70 см, позначаючи назви сорту 
етикеткою, і відділяю сорт від сорту 
декількома кущами багаторічної ци-
булі (шніт, батун), посадженими одним 
рядком поперек грядки. Доводилося 
висаджувати кущі і навесні, і влітку, і 
восени – на кількість і якість молодих 
розеток термін посадки особливо не 
впливає.

Що робити з грядкою, адже вона май-
же порожня, а вуса ще коли з'являться? 
Я успішно вирощувала на матковій 
грядці навесні цибулю на зелень, редис, 
салат, кріп, висаджуючи цибулини або 
висіваючи насіння в один рядок по кра-
ях грядки. Минулої весни, наприклад, 
перші два вусики з'явилися 9 травня, а 
масово почали відростати ще пізніше.

Влітку і на початку осені я заклада-
ла маточник, використовуючи прийом 
«попередня посадка»: кущики полуни-
ці підсаджувала в грядку «дружніх» 
культур – моркви, перцю і т.д., поки ті 
ще росли на грядках. Потім їх приби-
рала (стебла перцю залишала для сні-
гозатримання), і грядка переходила в 
повне розпорядження маточних кущів 
полуниці.

На матковій грядці в грубій мульчі 
(солома, сіно, лушпиння соняшнику і 
т.п.) молоді розетки погано вкоріню-
ються в суху спекотну погоду, навіть 
регулярний полив допомагає слабо. Ви-

ходів два: можна прибрати мульчу, але 
доведеться весь час рихлити землю. А 
можна підібрати таку мульчу, в якій 
розетки легко вкореняться. Прекра-
сно себе зарекомендувала лісова під-
стилка, але без верхнього шару сухого 
листя: прекрасно утримувала вологу 
в найсильнішу спеку, і корінці легко і 
швидко проростали крізь неї. Можна 
замульчувати хвоєю, тирсою, зрілим 
компостом.

Поливати маточник доведеться ча-
сто, але невеликою кількістю води. До-
бре буде провести кілька підгодівель, 
обробити біопрепаратами для про-
філактики.

І найголовніший секрет маткової 
грядки: весь час видаляємо квітконоси. 
В результаті всі сили рослина віддає 
молодим розеткам. Не нехтуйте цим 
прийомом!

Ви побачили, що на матковій грядці 
вкоренилися перші розетки. Що робити 
далі? Ось кілька варіантів:

1.  Стоїть спекотне сухе літо. По-
ступово, в декілька прийомів, у міру 
вкорінення молодих розеток, пікіруємо 
їх на спеціальну грядочку-розсадник. 
Висадимо часто (приблизно 10х10 см) 
і організуємо посилений догляд, щоб 
кущики підросли і набралися сил. Та 
й нам легше доглядати за невеликою 
грядкою. А восени, при сприятливій по-
годі висадимо підрослі кущики на по-
стійне місце. В результаті у нас багато 
сильної розсади і багато роботи.

2.  Найперші розетки відразу висад-

жуємо на грядку на постійне 
місце. Чим раніше влітку по-
садимо – тим краще будуть 
розкущуватися посадки, і тим 
більший урожай зберемо в на-
ступному році. Але згадаємо 
літо останніх років: спека і 
посуха аж ніяк не сприяли по-
садкам. Для себе я знайшла 
чудовий вихід, хоча роботи до-
далося, – контейнерна розсада. 
Вирощувала її двома способа-
ми. Перший спосіб: вкопуємо 
повністю 0,5 л стаканчики з 
землею (з отворами внизу) тут 
же на маточнику і направляємо 
вусик в стаканчик. Пришпи-
люємо розетку, не відрізаючи 
її від маточного куща. Нові ву-
сики, які утворюються на розет-
ці в стаканчику, прищипуємо. 

Обов'язково мульчуємо. Але якщо в со-
нячну погоду ви забудете полити – вся 
земля в стаканчику пересохне, і розса-
да ослабне. Вона не загине, оскільки 
пов'язана з материнським кущем, але 
якість буде вже не тою.

Спосіб другий: крихітні розетки з 
корінцями довжиною 2-3 см висаджує-
мо в такі ж стаканчики і ставимо їх в 
тінь, не забуваючи поливати! В тіні 
укорінення стовідсоткове. Не забудьте 
перед висадкою на постійне місце день-
два загартувати розсаду на сонці.

3.  Можна дочекатися сприятливих 
погодних умов (прохолодних ночей, 
осінніх дощів). Та й розеток виросте 
більше, поливати теж доведеться мен-
ше. І висадити розсаду у вересні. Але не 
забувайте, що Королева-полуниця при-
мхлива: нам легше, але й урожай буде 
менше. До речі, в Інституті садівницт-
ва УААН протягом трьох років прово-
дили дослід: одну ділянку засадили 25 
серпня, іншу – 7 вересня. Потім порів-
няли врожайність за три роки: урожай 
на другій ділянці протягом трьох років 
був істотно меншим.

4.  Весна. В нас – грядки підготува-
ли сидерати; доріжки замульчовані; 
розсада – своя (минулорічні розетки 
– ми їх так і не висадили ні влітку, ні 
восени); погода сприяє укоріненню. 
Сміливо можемо висаджувати молоді 
кущики, але – як можна раніше! Не бій-
теся порушити структуру ґрунту: нам 
потрібно всього лише вирити малень-
ку посадкову ямку, все інше зробили 

Полуниця
без секретів
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з е м л е р о б с т в о
за нас сидерати! Чим пізніше навесні 
садимо, тим слабкішими будуть кущі, 
тим більше їх доведеться поливати. 
Обірвавши перші квітконоси, отримає-
мо ягід рівно стільки, щоб спробувати. 
Не обірвавши квітконосів, отримаємо 
слабкі кущики і недобір врожаю в на-
ступні роки.

При роботі з маточником виникає 
логічне запитання: скільки розеток 
може дати один кущ? У мене один кущ 
давав не один десяток розеток (напри-
клад, Клері, Зодіак – більше, Мармола-
да, Королева Єлизавета-менше). Один 
вусик давав не 1 або 2 розетки, а біль-
ше, в залежності від терміну пересадки 
їх з маточника. Я ніколи не займаюся 
підрахунком, і просто дотримуюся пра-
вила: за 10-15 днів до запланованої пе-
ресадки починаю прищипувати всі без 
виключення нові вусики.

А якщо розсаду пересаджуємо наве-
сні: прищипувати вусики і коли? Коли 
ви побачите, що молодим рослинам 
стає тісно – тоді і починайте прищи-
пувати всі нові вусики. Звичайно, дове-
деться потрудитися, тому що їх відро-
сте багато. Можна залишити все, як є, 
але тоді розсада все одно виросте слаб-
кою, тому що буде загущена.

Врахуйте і такий момент: якщо ро-
зетки вкоренилися пізно (тобто восени) 
– в наступному році урожай буде міні-
мальним, оскільки не встигли визріти 
плодові бруньки. Саме таку розсаду ча-
сто продають мало не до морозів.

На мою думку, найкраща розсада – 
маленька: вона легше переносить стрес 
від пересадки. Я переконалася в цьому, 
пікіруючи розетки з корінцями довжи-
ною 1,5-3 см в розсадник під час спеки 
– укоренялися вони майже стовідсотко-
во.

Мульчування
З англійської мови strawberry (по-

луниця) перекладається як «солом'яна 
ягода». Стверджують, що солом'яна 
мульча завдяки жовтому кольору 
підвищує урожай на 30%.

Для чого потрібна мульча:
•  після дощу або поливу на ґрунті не 

утворюється щільна кірка (особливо це 
актуально на тяжкій землі);

•  через достатній шар мульчі не 
проростають однорічні трави (від бага-
торічних не рятує);

•  земля довше залишається воло-
гою;

•  мульча захищає землю і коріння 
від сонячної радіації, вивітрювання, 
перепаду температури вдень і вночі, 
спеки та холоду; взимку затримує сніг, 
а в безсніжний період зберігає тепло;

•  перегниваючи, служить добривом. 
Нарешті, приємно збирати чисту яго-
ду.

Матеріал  для мульчування:
а)  Солома. Бажано брати перепрілу, 

особливо якщо мульчуємо грядку впер-
ше: перегниваючи, солома забере азот 
з ґрунту, і вам не обійтися без додатко-
вих підгодівель. Якщо перед висадкою 
суниці на грядці перепрів соковитий 
сидерат – азоту, можливо, вистачить.

б)  Сіно, трава – це мій улюблений 
матеріал, тому що земля під ним протя-
гом короткого часу стає дуже рихлою. 
Не забудьте свіжу траву прив'ялити 
на сонці, щоб вона не почала гнити. І 
не кладіть відразу дуже товстий шар з 
тієї ж причини.

в)  Тирса, стружка, кора ні в якому 
разі не повинні бути свіжими! Їх треба 
витримати рік, а щоб прискорити про-
цес підготовки, можна додати до них 
гній, пташиний послід або закомпо-
стувати з використанням ЕМ.

г)  Хвоя: її не люблять слимаки і 
боїться сіра гниль, вона надає особли-
вого смаку і аромату ягодам. Але по-
гано стримує ріст бур'янів, а товстий її 
шар сильно кислить землю, тому треба 
додавати золу. З цієї причини я вико-
ристовую хвою тільки для мульчуван-
ня маточника і розсадника, адже вони 
функціонують не більше року. Потім 
сію сидерати (наприклад, фацелія або 
люпин багаторічний розкислюють зем-
лю).

д)  Можна мульчувати листям лісо-
вих порід дерев, хоча, збираючи їх, я 
зустрічала чимало слимаків.

е )   К о м п о с т , 
перегній я не ви-
користовую для 
мульчування, я їх 
не заготовляю. Ро-
слинні залишки пе-
регнивають просто 
на грядках і на 
доріжках. Вуглеки-
слий газ, який при 
цьому вивільняєть-
ся і без якого ро-
слинам не обійти-
ся, виділяється тут 

же і «працює» на урожай. А перегній 
моїм рослинам просто не потрібен: все 
і без нього зростає прекрасно і дає ви-
сокі врожаї. Слід остерігатися вносити 
перегній під зиму: в наступному році 
замість врожаю ви будете милуватися 
листям-лопухами.

Коли я мульчую посадки? Висадив-
ши розсаду. А далі підкладаю мульчу 
тоді, коли її шар стає тонким, причому 
з кожним разом кладу шар мульчі все 
товщій. Обов'язково мульчую перед 
цвітінням – соломою або сіном, щоб 
ягода була чистою. Також додаю муль-
чу після того, як зібраний весь урожай. 
Якщо на порозі зима, а шар мульчі 
став тоненьким – обов'язково обновляю 
його, але зверху кущі ніколи нічим не 
накриваю: жодного випадку вимерзан-
ня полуниці не було.

Є секрет мульчування: якщо земля 
на грядці мертва, отруєна хімією, в ній 
майже немає черв'яків, мікроорганіз-
мів та інших живих істот, ще й земля 
важка, глиниста – мульчу нікому пе-
реробляти. Саме такою була земля на 
моїй ділянці років 7-8 назад. Поклавши 
відразу шар соняшникового лушпиння 
товщиною 6-8 см під дорослі кущі по-
луниці, я побачила, що мульча просто 
почала гнити. Якби я поклала солому 
(не січку), цього б не сталося, тому що 
вона пухка, нещільна. Саме тому я по-
чинаю готувати полуничні грядки з 
вирощування сидератів: перегниваю-
чи, вони швидко оживляють землю. А 
лушпиння для початку потрібно було 
покласти не товще 2 см.

Підгодівля
Я не заправляю посадкові ямки до-

бривом і не підгодовую полуницю (за 
винятком ремонтантної). Всі три вро-
жаї (протягом трьох років) – прекрасні 
і за кількістю, і за якістю, зокрема, роз-
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з е м л е р о б с т в о
міром ягід. Замість мене грядки удо-
брюють:

1)  сидерати перед посадкою: пере-
гниваючи, вони «запускають» родю-
чість, з'являються черв'яки, мікроор-
ганізми, вони переробляють сидерати 
і мульчу все швидше, тому що їх стає 
більше з кожним роком;

2)  мульча на грядках і доріжках, 
яка поступово і неухильно перегниває.

При наявності золи кілька разів на 
рік злегка посипаю нею грядки.

Полив
Полуниця – вологолюбна культура, 

через неглибоке залягання кореневої 
системи і велику кількість листя, що 
випаровує багато води. Критичні пе-
ріоди щодо поливу:

•  коли ягоди зав'язуються і налива-
ються;

•  плодоношення: без поливу вже 
сформовані ягоди перетворювалися на 
несмачні родзинки;

•  серпень – початок вересня, коли 
закладається врожай майбутнього 
року;

•  в суху осінь потрібен вологозаряд-
ний полив, особливо для пізньоосінніх 
посадок.

Поливати треба не часто, але вели-
кою кількістю води: через 5-7 днів, ви-
трачаючи 10 л на 2-3 дорослих куща.

Чому видаляти вуса
Ще в 1900 році І. Овсинський («Нова 

система землеробства») зауважив, що 
рослина хоче тільки одного – продов-
жити свій рід, тобто розмножитися. 
Полуниця розмножується насінням і 
вусами. Якщо нам потрібні ягоди, то 
ми видаляємо вуса! Рослина під за-
грозою вимирання збільшує кількість 
насіння, тобто ягід. Молоді рослини 
не виснажують кущ, і він виростає 
сильним, дає більший урожай, менше 
хворіє. Посадки не загущені: ми вже 
оптимально засадили грядку, і новим 
рослинам тут буде тісно. Для розмно-
ження молоді розетки з плодоносних 
грядок краще не брати: урожай висна-
жив кущ, і розетки ніколи не будуть 
такими ж розкішними, як на матковій 
грядці.

Правила видалення вусів:
•  видаляти регулярно, поки вони 

маленькі;
•  не смикати, а зрізати ножицями, 

щоб коренева система не постраждала.
В останній рік експлуатації грядки 

вуса можна зали-
шити: вони істотно 
не вплинуть на уро-
жай.

П о л у н и ч н і 
грядки навесні

Пригріло сонеч-
ко, розтанув сніг, 
і що ми бачимо: 
грядка – під муль-
чею, тут же – сухе 
листя, але вже зе-
леніють молодень-
кі листочки, адже полуниця – вічнозе-
лена рослина.

Що будемо робити? Є кілька можли-
вих варіантів.

1.  Вигрібати все – і мульчу, і сухе 
листя. Плюси: земля швидше про-
гріється і урожай отримаємо раніше; 
винесемо з грядки хворе листя, части-
ну слимаків, що тут зимували. Мінуси: 
ми порушимо природний баланс на 
ділянці, позбавимося і наших поміч-
ників – сонечок, павучків і т.п .; якщо 
ще і спалимо... Разом зі старим листям 
ми винесемо з грядки все, що кущики 
«запасли» для себе. Зате покладемо со-
лому, хвою або іншу мульчу, але тут 
вже інші речовини! Крім того, зайва 
робота. Через тиждень – як прогріється 
земля, але перед цвітінням полуниці, 
замість прибраної мульчі кладемо сві-
жу.

2.  Можна залишити все, як є.
3.  Я вибрала третій варіант, хоча 

все більше схиляюся до того, щоб ні-
чого не чіпати навесні, крім невеликої 
грядки з надранніми сортами. Рано 
навесні я вигрібаю все з грядки, але не-
далеко – на доріжки. Грядки ж засіваю 
між полуничними кущами будь-якими 
швидко зростаючими холодостійки-
ми сидератами – гірчицею, фацелією, 
горохом і т.д. Коли вони піднімуться 
(але раніше, ніж почнуть дозрівати 
ягоди, навіть якщо сидерати ще занад-
то малі), підрізаю їх плоскорізом і за-
лишаю тут же, щоб прив'янули. Через 
кілька днів мульчую зверху соломою.

Коли  полунична  грядка  «втоми-
лася»

Довше трьох років посадки полуни-
цю я не тримаю. Відразу після збору 
врожаю я зрізаю кущі лопатою, три-
маючи її майже горизонтально, згрі-
баю їх разом з мульчею на доріжки 
і залишаю там. У суху погоду добре 

проливаю грядку. Розкидаю насіння 
теплолюбних сидератів, «прорихлюю» 
плоскорізом (глибина залежить від 
розміру насіння) і злегка присипаю 
мульчею з доріжки. У посуху поливаю, 
поки рослини не зміцніють. Під зиму 
все повторюю, щоб виріс ще один уро-
жай сидератів. Відмінність полягає в 
тому, що спочатку розкидаю насіння 
на грядку прямо в сидерат, який росте, 
а вже потім «прорихлюю» і одночасно 
підрізаю рослини (якщо вони великі, 
спочатку їх доведеться скосити). Вони 
лягають на насіння і прикривають їх 
зверху.

Особливості  догляду  за  ремон-
тантними сортами

Полуниця, яку здавна вирощують в 
наших ягідниках – це полуниця корот-
кого світлового дня (КСД).

Це означає, що плодові бруньки за-
кладаються, тільки коли день не дов-
ше, ніж 10-12 годин, тобто в кінці літа 
– на початку осені. Це ранні, середні та 
пізні сорти.

Крім того, є сорти ремонтантні, 
здатні плодоносити повторно про-
тягом одного вегетаційного періоду 
(року). Вони діляться на дві групи:

1.  Полуниця довгого світлового дня 
(ДСД), яка закладає урожай лише тоді, 
коли світловий день триває 15-17 год.

2.  Полуниця нейтрального світлово-
го дня (НСД) – при закладці плодових 
бруньок не звертає уваги на довжину 
світлового дня. Саме про «нейтралів» 
і піде мова далі. Ці сорти можуть пло-
доносити 9-10 місяців без перерви, аби 
забезпечили їх відповідною темпера-
турою. Одночасно відростають і пло-
доносять молоді розетки: вони розви-
ваються всього за 2-3 тижні.

Названі особливості сортів – «ней-
тралів» є причиною і особливого до-
гляду за ними. Придбавши років вісім 
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р од о в е  п о м і с т я
назад кілька кущиків Брайтона, я ви-
рощувала їх, як звичайно. І не могла 
зрозуміти, чому такий чудовий сорт 
«перевівся» вже на другий рік: кущі 
так сильно розрослися, що довелося їх 
прорідити через один; листя стали дріб-
нішими; ягід багато, але якими малень-
кими вони стали! Дочекавшись врожаю 
на третій рік, я потроху почала викор-
човувати кущі – ніхто не хотів збирати 
цю дрібницю, яка, до того ж, ще й стала 
кислою. Чому ж так дивно повівся Брай-
тон?

Виявляється, сорти НСД вирощують 
тільки в однорічній культурі: за рік кущ 
старіє на 2-3 роки в порівнянні з сортами 
КСД!

Етапи вирощування «нейтралів»:
1.  Садимо в липні-вересні.
2. Постійно аж до зими видаляємо всі 

квітконоси.
3.  У наступному році з кінця травня 

до морозів насолоджуємося ягодами.
4.  Восени видаляємо кущі з грядок.
5.  Оскільки сидерати сіяти пізно – на 

грядку додаємо мульчу і так залишаємо 
зимувати.

Поливати суницю НСД доведеться 
регулярно без перерви весь сезон. В це 
аномально посушливе і спекотне літо я 
зрозуміла, що без можливості забезпе-
чити полив краще від неї взагалі відмо-
витися.

Будуть доречні регулярні підгодівлі: 

трав'яний чай, компост, перегній, зола. 
Для себе я знайшла вихід, як обійтися 
без підгодівлі. Оскільки на грядках весь 
час волого, мульча перегниває набагато 
швидше. Яка мульча перегниє швидше? 
Звичайно ж, це соковита трава, особли-
во, якщо її подрібнити. Трохи золи теж 
не завадить.

На грядці з «нейтралами» можемо 
залишити всі вуса і молоді розетки або 
їх частину, адже вони теж плодоносять. 
Треба тільки подумати заздалегідь і по-
садити полуницю рідше. Однак мені це 
не сподобалося: і доглядати, і збирати 
урожай незручно, а урожай був лише 
трохи більше з однакової площі в порів-
нянні з «безвусою» грядкою. До того ж, 
треба враховувати особливості сорту: 
наприклад, Референта дає мало вусів, і 
їх можна не видаляти. Зате Брайтон на-
рощує таку кількість молодих розеток, 
що швидко настає момент, коли росли-
ни пригнічують одна одну.

Іноді пропонують навесні обривати 
квітконоси, щоб перший урожай не ви-
снажував кущі: в цей період ягоди да-
ють сорти КСД. Але все ж, вважаю, це 
зайва робота. Краще посадимо кущі не 
восени, а влітку, щоб до зими вони на-
бралися достатньо сил, і отримаємо від-
мінний безперервний урожай солодких 
і смачних ягід весь сезон.

Тетяна Потапова,
Клуб ОЗ, м. Полтава

С чего начинается Родина?
С чего начинается Родина?
С картинки в твоём букваре.
С хороших и верных товарищей,
Живущих в соседнем дворе.
А может, она начинается
С той песни, что пела нам мать,
С того, что в любых испытаниях
У нас никому не отнять.

С чего начинается Родина?
С заветной скамьи у ворот,
С той самой берёзки, что во поле,
Под ветром склоняясь, растёт.
А может, она начинается
С весенней запевки скворца.
И с этой дороги просёлочной,
Которой не видно конца.

С чего начинается Родина?
С окошек, горящих вдали.
Со старой отцовской будёновки,
Что где-то в шкафу мы нашли.
А может, она начинается
Со стука вагонных колёс.
И с клятвы, которую в юности
Ты ей в своём сердце принёс.

С чего начинается Родина?

Слова: Матусовський М.
Музика: Баснер В.

Громадська організація «Ки-
ївське регіональне об’єднання 
творців родових помість» спіль-
но з Національним музеєм на-
родної архітектури та побуту 
України 

17-18 вересня 2016 року
проводять свято 

«День родових помість та 
екопоселень України»

Мета  свята: поширення у 
суспільстві ідей та досвіду здо-
рового образу життя в родових 
помістях та екопоселеннях, пред-
ставлення екологічно чистих 
товарів та продуктів, що ство-
ренні-вирощені власними рука-
ми, розповсюдження екологічно 
чистих і безпечних технологій та 

зміна свідомості суспільства для 
дбайливого ставлення людства 
до Землі.

В програмі свята:
– виставка-продаж товарів та 

продуктів, створених – вироще-
них власними руками в екопосе-
леннях та родових помістях;

–  виставка-продаж екологіч-
но чистих технологій та товарів: 
екобудівництво, технології тур-
ботливого землекористування та 
вирощування сільськогосподар-
ської продукції тощо;

–  майстер-класи з ремесел, що 
застосовуються в екопоселеннях: 
гончарство, лозоплетіння, петри-
ківський розпис, різьблення, ви-
готовлення колод, вишивання, 
валяння з вовни, ліплення, ма-
лювання, миловаріння, саманне 

будівництво тощо;
–  концерт самодіяльних ко-

лективів екопоселень та профе-
сійних виконавців позитивної об-
разної творчості;

–  народні ігри, хороводи, заба-
ви. 

Запрошуємо усіх бажаючих 
відвідати Свято екопоселень та 
родових помість України. 

Вхід на Свято за вхідними 
квитками Музею (дорослий кви-
ток – 40 грн., дитячий – 20 грн.)  

Жителі родових помість та 
екопоселень, що мають намір 
прийняти участь у святі, повинні 
зареєструватися за електронною 
адресою reshta@mail.ru або за-
телефонувавши: 

050-675-69-06, 097-128-35-35.

«День родових помість України» у Пирогові
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з е м л е р о б с т в о

Знайдіть мені людину, яка була б 
байдужа до квітів. Безмежною кількіс-
тю різних форм, кольорів, запахів раду-
ють вони нас. Хочеться схилити голову 
перед їх дивовижною красою…

В мене мої грядочки давно пере-
творились на клумбочки. Посеред 
розлогого листя капусти пломеніють 
чорнобривці, приваблюючи своїм не-
повторним ароматом ентомофагів і, 
навпаки, відлякуючи шкідників. Разом 
з полуницею ростуть розлогі кущі ка-
лендули, яка гарно справляється з не-
матодою, а квіти-сонечка мені служать 
для чаїв та відварів. Одержуваний 
з квіток екстракт має антисептичну 
бактерицидну та протизапальну дію, 
сприяє зміцненню стінок судин, зв'язує 
вільні радикали, стимулює відновлен-
ня клітин, має противірусні властивос-
ті. Ехінацея, шалфей, лаванда, мате-
ринка, ромашка, фацелія – це далеко 
неповний перелік рослин, які радують 
своїми і цвітом, і властивостями. Але 
це все розмаїття – літом. А весною?

…Зимують мої грядочки або з сиде-
ратами, або замульчовані. І з першим 
промінням сонця, ранньою весною, так 
приємно спостерігати, як з-під пожух-
лого бадилля пробиваються листочки 
кульбаби, кропиви – складники весня-
них салатів та зелених коктейлів.

А так хочеться квітів!
З трепетом в душі ми чекаємо на пер-

шоцвіти. Це, здебільшого, цибулинні: 
проліски, крокуси, нарциси, тюльпа-
ни, гіацинти, мускарі. Як посадити їх 
на клумбах, є багато гарних дизайнер-
ських підказокдля того, щоб створити 

справжнє диво. А в мене виникла ідея 
створити диво саме на грядках. Щоб не 
загубити маленькі цибулинки кроку-
сів та раптом їх не потурбувати – вони 
ж багаторічні, вирішила посадити їх в 
тази, ящики, пластикові пляшки, які 
вже за якихось причин не використо-
вуються в господарстві – діряві, напри-
клад. От і вирішилось питання утилі-
зації. Цибулинки тюльпанів, гіацинтів 
дуже полюбляють миші, так от, такий 
спосіб посадки є гарним захистом від 
них. Чому пишу про це зараз, тому, що 
оптимальний термін посадки цибулин-
них коливається від середини вересня 
до кінця жовтня. Просушені і перебра-
ні вони чекають вашої дбайливої руки. 
Раджу визначити дату висаджування 
тюльпанів краще не за календарем, а 
за власними спостереженнями за по-
годою: температура ґрунту на глибині 
10 см повинна досягати +8 градусів. 
Якщо ж температура вище +9 граду-
сів, то вкорінення 
буде проблемним, 
і цибулина взим-
ку, скоріше всьо-
го, загине. Якщо 
температура ниж-
че +7 градусів, то 
цибулини не вспі-
ють вкоренитися, 
а навесні вони не 
будуть нормально 
цвісти. Вибираємо 
місце посадки. Це 
може бути поча-
ток грядки, як от 
у мене, або серед-

ина чи кінець – як вам до вподоби. Зна-
йдіть місце, яке вже звільнилося від 
городніх культур. Викопайте ямку роз-
міром з вашу ємкість. Якщо мало в ній 
дірок, їх варто зробити більше. Вставте 
її в викопану ямку в рівень з землею і 
засипте дно шаром ґрунту. Глибина 
посадки вираховується як три висоти 
цибулинки, рахуючи від верху. Тобто 
правильною буде глибина, коли в ямці 
розмістяться  три цибулинки, якщо по-
ставити їх одна на одну. Чим дрібніша 
цибулинка, тим менша глибина посад-
ки. Розкладіть цибулинки тюльпанів, 
нарцисів, гіацинтів. Засипте шаром 
землі і розкладіть цибулинки крокусів. 
Зверху знову засипаємо землею. Мож-
на підібрати рослини за кольоровою 
гамою, або за видами, сортами, тер-
міном цвітіння – фантазії не має меж. 
П`ятачок ніби голої землі можна за-
мульчувати і навіть забути про нього. 
А коли, після збору врожаю городніх 
культур, готуватимете грядку під по-
сів сидератів, плоскорізом наткнетесь 
на край тазу – згадаєте про свій скарб.

Саме скарб! Бо те, що ви побачите 
ранньою весною, інакше назвати не 
можна. З першим промінням сонця 
з-під пожухлого бадилля проб`ються 
зелені свічечки крокусів, а за тиждень 
з`являться квіти – такі ніжні і тендіт-
ні. А далі гіацинти будуть п`янити вас 
неповторним ароматом. Тюльпани за-
яскравіють своїми барвами і дивовиж-
ними формами здивують нарциси…

Коли вони перецвітуть, то ваші очі 
серед розмаїття городніх культур на-
віть не побачать їх пожухлого листя. 
Самі ж себе і замульчують. На 3-4 рік їх 
можна викопати, так би мовити, одним 
махом, просто вийнявши посудину з 

землі, щоб розсадити, щось 
поміняти, щось додати, на-
приклад, проліски, мускарі, 
рябчики, лілії, таким чином  
урізноманітнивши і продо-
вживши термін цвітіння.

Творіть свій простір 
з радістю, натхненням і 
любов`ю, і він вас буде нади-
хати на нові ідеї і не тільки в 
сфері землеробства!

Галина Андрієнко, 
Клуб Органічного 

Землеробства, організатор 
регіонального відділення 

м.Нововолинськ.

Скарб на грядці
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н а ш е  ж и т т я

Здрастуй, шановний читачу!
Скоро виповниться 10 років нашій 

газеті, і для газети це вже серйозний 
вік. А ось для людської сім'ї 10 років 
– це тільки початок, можна сказати, 
що така родина – молода. Молода гі-
лочка на Древі Рода Людського. А, 
як відомо, кожній гілочці на дереві 
відповідає своє коріння. Коріння 
живить гілки, поставляючи енергію 
з гумусу, створеного з минулого лис-
тя і гілок за мільйони років. Добува-
ючи з надр Землі воду, яка зберігає 
в собі всю інформацію з моменту 
Створення, коріння передає гілкам 
інформацію і живлющу вологу.

Корінь, що живить гілку, на якій 
росте гілочка нашої сім'ї, зберігає 
всю інформацію, весь тисячолітній 
досвід попередніх поколінь наших 
предків, можна назвати цей корінь – 
Совість Родів наших. Тобто спільна, 
загальна для цих поколінь, родових 
ланцюжків ВІСТЬ (СоВІСТЬ): інфор-
мація, світогляд, система понять, 
загальне розуміння, традиції... Саме 
система цінностей, традиції, які пе-
редаються з покоління в покоління, 
багато в чому визначають вчинки 
людини, яка прислухається до Сові-
сті, в якій зберігається напрацьова-
ний Родом досвід, інформація.

Тобто в кожної гілки Древа Роду 
Людського (народу) – свої традиції, 
свій світогляд, своя Совість. І ко-
мусь совість підкаже вчинити по-
людськи, а хтось діє (теж відповідно 
до його совісті) за принципом «око 
за око, зуб за зуб», хтось зі співчут-
тям сприймає події в житті іншої 

людини, а хтось – 
байдуже.

В цілому, на Дре-
ві є і ті, чия моло-
да поросль може 
завдавати істотної 
шкоди, паразитую-
чи на загальному 
Дереві. Ми знаємо 
такий приклад в 
світі рослин – рос-
лина-паразит оме-
ла, яка зеленими 
шапками висить на 
уражених деревах. 
Без власного корін-
ня, харчуючись со-
ком Древа-господаря, листя і гілки 
цього паразита мають обмежену 
пам'ять (з моменту ураження Древа) 
і свою своєрідну «совість». Замість 
коренів, сформованих за сотні тисяч 
років життя Древа Роду Людського, 
в такої рослини-паразита лише пові-
тряні корінці, що звисають з боків, 
і присоски для кріплення до Древа-
господаря...

Розмірковуючи над вищесказа-
ним, можна зробити висновок, що у 
різних гілок Древа (різних народів), 
– різна Совість. І, часом, можна по-
думати або сказати, що у когось «не-
має совісті», але совість в нього є, 
просто вона своя, національна, влас-
тива саме цій гілці Древа або росли-
ні-паразиту. І діє така людина саме 
так, як і більшість в її роді, народі. 
Адже є люди, які люблять землю, а є 
такі, що віддають перевагу грошам і 
владі. І, очевидно, що «чинити по со-
вісті» вони будуть по-різному, відпо-
відаючи їх світогляду, вихованню, 
традиціям їхніх родів і народів.

Є у Древа Роду Людського і Загаль-
нолюдська Совість, основою якої є 
той стрижневий корінь, що живить 
Древо від самого Витоку, з глибин 
Вічності. Завдяки йому навіть піс-
ля пожежі, посухи, льодовика або 
важкої хвороби – знову відроджу-
ється Древо Рода Людського, знову 

маленьким росточком на Землі від 
кореня пробивається, міцніє. Знову 
набирається сил і зростає.

Є завдання, призначення у цього 
Древа – виростити Плоди, Семена, 
здатні заселити інші землі, інші 
планети. І дати таке насіння здатне  
Древо! Але для цього воно повинно 
пройти всі фази розвитку: вирости, 
зацвісти, зав'язати плоди, живити і 
зберігати їх до повного дозрівання ...

І головна складність, як я бачу, в 
тому, щоб кожна гілка, кожен лис-
точок, брунька, клітинка, – всі по-
винні розуміти загальне Завдання, 
загальне Призначення. І треба мати 
досить сильний імунітет, зв'язок зі 
стрижневим коренем, щоб вчасно 
розрізнити, визначити і подолати 
різні хвороби, паразитів і програми-
віруси, що спотворюють сенс життя 
листя, бруньок, клітинок Древа. Упо-
вільнюють його розвиток, зростан-
ня, або, навпаки, викликають різкий 
поділ клітин, загущення, конкурен-
цію за ресурси: світло, тепло, воду.

Серед таких програм-вірусів мож-
на назвати такі:

– При настанні осені – життя за-
кінчується, живемо тільки один 
раз... Можна перестати виконувати 
загальні функції, завдання, думати 
про плоди, квітки, які будуть тільки 
наступної весни, перестати накопи-

Прекрасні плоди Людства
Кров батька в синові не дозріває.

 Плодоносити, але зелено, вона починає в онуках,
 а зрілі плоди приносить тільки в правнуках.

О.С. Іванченко

Если крикнет рать святая:

"Кинь ты Русь, живи в раю!" —

Я скажу: "Не надо рая,

Дайте Родину мою"

С. Єсенін
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н а ш е  ж и т т я
чувати корисні речовини, імунітет 
для цих плодів. А жити тільки для 
себе, шелестіти на вітру...

– Життя листя на дереві – це тяжка 
ноша, треба страждати, підставляти 
обидві сторони листя граду, негодам, 
терпіти... А ось справжнє життя – 
воно там – внизу, куди восени мож-
на потрапити, там справжній Гумус, 
ось там заживемо...

– Головне – це літати... Треба ви-
рости побільше, «крилатіше», на-
брати побільше знань, інформації, і 
в сильний вітер, восени перелетіти 
на іншу галявину, де знову вирости 
будь-якою травичкою. Життя вічне, 
але як в калейдоскопі, після струсу – 
кожен раз новий світ, де треба лише 
тимчасово прожити...

Подібних програм-вірусів багато, і 
всі вони заважають людині, чоловіко-
ві і жінці, визначити своє призначен-
ня, свою задачу на цьому загальному 
Древі, а також визначити в цілому 
завдання всього Древа, всього Люд-
ства. Але мало визначити, треба ще 
й виконати це призначення. А якщо 
частина листя, клітин Древа живуть 
тільки для себе, то в цілому Древо 
розвивається гірше, з'являються, 
згідно з природними принципами, 
шкідники та хвороби, які прибира-
ють тих, що живуть тільки для себе, 
що порушують живі кони природи.

І треба знову виростити нове листя, 
гілки, сподіватися і вірити в те, що 
настане мить і Людство зрозуміє своє 
завдання, уявить себе красивим, міц-
ним Древом наступної весни. Закла-
де плодові бруньки, збереже їх взим-
ку і, в потрібний момент, розквітне 
навесні, на радість усім! А головне, 
виростивши прекрасні плоди, напо-
внивши їх ароматом Щастя Людсько-
го, смаком Любові, мудрістю Бога і 
теплом Землі, пригостить цими сти-
глими плодами весь Всесвіт!

Як же захотіти всім нам знову 
і  знову  народжуватися  на  Землі, 
продовжувати  створювати  один 
з  одним  прекрасне  і  органічне?! 
Щоб жили ми довго, щоб і онуки, і 
правнуки наші справи разом з нами 
продовжували. А ми, народившись 
знову, продовжили їх справи, собою 
розпочате втілюючи!

Роман Зайцев, 
Клуб ОЗ м. Макіївка

Прийшли до могилки чотири бра-
та, щоб вшанувати пам'ять померло-
го багато років тому батька свого. За-
хотілося братам дізнатися – в раю або 
в пеклі їх батько перебуває. Забажали 
вони всі одночасно, щоб душа батька 
з'явилася перед ними, розповіла, як 
живеться їй у світі іншому. � з'явився 
перед братами в чудовому сяйві 
образ батька їх. Здивувалися бра-
ти, захопилися видінням чудесним, а 
коли прийшли в себе, запитали: «Ска-
жи, батько наш, чи в раю душа твоя 
перебуває?».

«Так, сини мої, – батько відповідав 
їм, – в чудовому раю насолоджується 
Душа моя».

«Скажи, батько наш, – стали далі 
запитувати брати, – куди наші душі по-
траплять після смерті плоті нашої?».

Кожному з братів батько своє пи-
тання задав: «Скажіть, сини мої, як ви 
самі оцінюєте свої діяння земні?».

Відповідали батькові брати по чер-
зі. Старший син сказав:

«Я став великим воєначальником, 
батько. Я захищав від ворогів землю 
рідну, і не ступила на неї нога ворожа, 
бідних і слабких не ображав ніколи, 
воїнів своїх берегти намагався, Бога 
шанував завжди, тому сподіваюся в 
рай потрапити».

Другий син батькові відповідав: «Я 
проповідником став відомим. Про 
добро проповідував людям, вчив їх 
Бога шанувати. Високих досяг вершин 
серед собі подібних і високих звань, 
тому сподіваюся в рай потрапити».

Третій син відповідав батькові: «Я 
став відомим вченим. Придумано 
мною безліч пристосувань, що полег-
шують життя людське. Побудовано 
мною безліч споруд добрих для лю-
дей. Завжди, приступаючи до будів-
ництва, я Богу хвалу віддаю, його ім'я 
згадую і шаную, тому сподіваюся в 
рай потрапити».

Молодший брат батькові відпо-
відав: «Я, батько, сад обробляю, в 
городі працюю. З прекрасного саду 
овочі та фрукти братам посилаю, на-
магаюся скверноти не робити, Богу 
неугодної, тому сподіваюся в рай по-

трапити».

Відповів батько синам своїм: «Душі 
ваші, сини мої, після смерті тілесної в 
раю перебувати будуть».

Зникло видіння батька. Пройшли 
роки, померли брати, і зустрілися душі 
їх в райському саду, не було тільки се-
ред них душі молодшого брата. Стали 
тоді кликати три брата батька свого, 
коли з'явився він перед ними в чудо-
вому сяйві своєму, запитали: «Скажи 
нам, батько наш, чому немає серед 
нас в райському саду душі брата на-
шого молодшого, сто років минуло в 
земному обчисленні з тих пір, як гово-
рили ми з тобою у могилки твоєї».

«Не турбуйтеся, сини мої, і брат 
ваш молодший в райському саду пе-
ребуває, а поруч з вами немає його 
зараз тому, що спілкується брат ваш 
молодший в цей момент з Богом», – 
відповів синам батько.

Ще сто років минуло, знову брати 
зустрілися в райському саду. Але знову 
не було серед них молодшого брата. � 
стали брати кликати батька свого, а 
коли з'явився він, питати: «Ось ще сто 
років минуло, але не прийшов молод-
ший брат на зустріч з нами, не бачив 
його ніхто в райському саду. Скажи, 
батько, де брат наш молодший?».

Відповідав батько трьох синів своїх: 
«З Богом брат ваш молодший спіл-
кується, тому і немає його серед вас».

Стали просити батька свого три 
брати показати їм, де і як їх молодший 
брат з Богом спілкується. «Дивіться», – 
відповів братам батько їх. � побачили 
вони Землю, на ній сад пречудовий, 
що брат їх молодший за життя обро-
бляв. В саду чудовому земному брат 
молодший, помолоділий, дитині своїй 
пояснює щось. Дружина-красуня по-
руч клопочеться. Здивувалися брати і 
запитали батька свого: «Наш брат мо-
лодший, як і раніше в саду своєму зем-
ному, а не в райському, як ми, ніж по-
винен він чимось перед Богом? Чому 
не вмирає плоть нашого молодшого 
брата? Не одне століття в земному об-
численні пройшло, а ми його молодим 
бачимо? Виходить, Бог змінив поря-
док вселенський?». Відповідав батько 
трьох синів своїх:

                  (Продовження на стор. 12)

ПРИТЧА
Найкраще місце в раю
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Ефект від застосуван-
ня ЕМ-технології:

•  оздоровлення сіль-
ськогосподарських куль-
тур, підвищення врожай-
ності і якості врожаю;

•  відновлення родю-
чості ґрунту, збільшен-
ня його теплоємності, 
що веде до прискорення 
схожості, цвітіння і 
плодоношення;

•  прискорення розпушування ґрун-
ту і коренеутворення;

• стримування розмноження шкід-
ливих мікроорганізмів;

•  усунення чинників, що заважа-
ють повторній посадці культури на 
колишньому місці без заміни ґрунту.

Один зі способів застосування цієї 
технології полягає в підгодівлі ґрунту 
ЕМ у вигляді ферментованих відходів 
сільськогосподарського виробництва: 
зернові висівки у вигляді порошку 
ЕМ-бокаші. Користь від цього різно-
виду ЕМ полягає в тому, що збільшу-
ється продуктивність ферментації, 
підвищується щільність внесення в 
ґрунт корисних мікроорганізмів і по-
силюється їх закріплення в грунті.

Можна застосувати ЕМ-бокаші і 
для поливних заходів. Для цього їх 
закладають в дрібнопористу сітку і 
занурюють в не хлоровану воду на 
кілька хвилин. Співвідношення ЕМ-
бокаші і води в ємності – 1:100-1000. 
Отриманий розчин не можна зберіга-
ти довго!

Можливим є і підживлення ґрунту 
ЕМ-компостом, отриманим від фер-
ментації будь-якої органіки (гною, 
бадилля, харчових відходів). Раз на 
місяць можна вносити в ґрунт ЕМ-
бокаші або ЕМ-компост. При наявнос-
ті порошкового препарату (бокаші), 
слід його розсипати навколо дерева 
на відстані 30-40 см від стовбура. ЕМ-
компост закопується в борозенки по 
краю кореневої системи на глибину 
10 см.

В якості добрива можна використо-
вувати ферментовані кухонні відходи 
– подрібнені овочеві очищення та ін., 
які слід рівномірно обприскати ЕМ-
розчином в концентрації 1:500 або за-
сипати ЕМ-бокаші. Відходи накрива-

ються плівкою, щоб обмежити доступ 
повітря. Потім маса придавлюється 
гнітом, а ємність щільно закриваєть-
ся кришкою. Доступ повітря повинен 
бути обмежений, в іншому випадку 
активізується процес гниття, що су-
проводжується неприємним запахом. 
Під впливом ЕМ-препарату відбува-
ється процес бродіння з супутнім кис-
ло-солодким (маринадним) запахом.

Ефективні Мікроорганізми – це 
найдрібніші живі створіння. Тому 
звертайтеся з ЕМ, як з живим організ-
мом, і подбайте про те, щоб ці корис-
ні створіння успішно адаптувалися 
в ґрунті. Відсутність живильного се-
редовища негативно позначається на 
активності мікроорганізмів, ніяк не 
впливаючи на структуру ґрунту. Але 
навіть невелике додавання органіки 
для продуктивності ЕМ неминуче 
веде до корисної зміни структури бід-
них ґрунтів. Безперервне відтворення 
анабіотичних мікроорганізмів в про-
цесі переробки органіки сприяє без-
перервному і стійкому формуванню 
гумусу.

Отже, для успішної діяльності 
Ефективних Мікроорганізмів необ-
хідна наявність в ґрунті живильно-
го середовища у вигляді будь-якої 
органіки. Ефективність ЕМ також 
залежить і від погодних умов: в по-
сушливий і жаркий період потрібне 
додаткове внесення ЕМ, бажано в 
прохолодний вечірній час, у вологий 
ґрунт.

ЕМ-бокаші в літню пору будуть 
особливо корисними. Вони допомо-
жуть позбутися неприємних запахів 
у вуличному туалеті, приміщеннях, 
де містяться домашня худоба і птиця, 
прискорити компостування харчових 
відходів.

             ПРИТЧА (продовження)
«Не міняв Бог порядку вселенсь-

кого, спочатку в гармонії великої і лю-
бові натхненною створеного. Вмирала 
плоть брата вашого, і не раз. Але міс-
це для душі в саду райському те краще, 
яке своїми руками і душею створене. Як 
для матері і батька люблячих завжди 
найпрекраснішим ними створене дитя 
буває. Дотримуючись порядку Божест-
венного, душа брата вашого молодшо-
го повинна в райський сад потрапляти, 
а раз сад цей на Землі, то і втілюється 
вона відразу в тілі новому в саду земно-
му, їй милому».

«Скажи, батько, – продовжували бра-
ти, – ти говорив нам, що з Богом спіл-
кується брат наш молодший, але не ба-
чимо ми Бога з ним поруч, в саду його».

Відповідав трьом синам своїм бать-
ко: «Брат ваш молодший, сини мої, 
Божі творіння обіхажує – дерева, траву 
– вони і є матеріалізовані думки Творця. 
Торкаючись до них з любов'ю і усвідом-
леністю, брат ваш молодший тим самим 
і спілкується з Богом».

«Скажи, батько наш, повернемося ми 
коли-небудь на Землю у вигляді тілесно-
му», – запитали в батька сини і почули 
відповідь: «Душі ваші, сини мої, в райсь-
кому саду зараз перебувають, земне 
обличчя вони отримати можуть лише в 
тому випадку, якщо хтось для душ ваших 
сад на Землі, подібний райському, ство-
рить».

Вигукнули брати: «Для чужої душі з 
любов’ю не творяться сади. Ми самі, 
плоть отримавши, обробимо райський 
сад на Землі».

Але відповів батько синам: «Така 
можливість вам вже надавалася, сини 
мої».

Відповів батько і став тихо віддаляти-
ся. Але знову вигукнули три брата і за-
питали батька: «Батько наш рідний, по-
кажи нам своє місце в райському саду, 
чому віддаляєшся ти від нас?».

Зупинився батько і відповів трьом 
синам своїм: «Дивіться! Ось поруч з 
братом вашим молодшим в саду його 
розлога яблуня цвіте. Під яблунею ма-
ленька люлечка, в ній немовляти тільце 
прекрасне вже ручкою похитало, про-
кидатися починає тільце немовляти, 
в ньому душа моя живе. Адже цей сад 
прекрасний я зводити починав...».

В.Мегре «Родова Книга»

  Ефективні ЕМ-бокаші
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Ця стаття знову про можливості 
технології Ефективних Мікроорга-
нізмів або скорочено ЕМ-технології, 
розробленої японським професором 
Теруо Хіга, яка знайшла своє застосу-
вання майже у всіх сферах життєді-
яльності людини в багатьох країнах 
світу!

Дорогі читачі, спасибі Вам за Ваші 
листи!

За згодою моїх друзів і знайомих 
розповім про їхній досвід застосуван-
ня ЕМ (ефективних мікроорганізмів).

Людмила Стракова, моя подруга, 
живе в приватному будинку в м. Дер-
гачі і, як всі, користувалася послу-
гами комунального господарства 
для очищення вигрібної ями. Тільки 
якщо ємність моєї вигрібної ями ста-
новить 5 м3, то в її випадку це 20 м3. 
Загалом, щоб її очистити, потрібно 
оплатити послуги трьох спеціалізо-
ваних машин. А оскільки сім'я у неї 
складається з 6 чоловік плюс гості, 
яму вона змушена чистити 2-3 рази на 
рік. Якось вона зайшла до мене в гості 
саме в той час, коли ми поливали го-
род вмістом нашої вигрібної ями. За 
реакцією подруги спостерігати було 
і приємно, і смішно одночасно! Люд-
милі я досить багато розповідала про 
ЕМ-технологію і її можливості, але її 

ця інформація чомусь не цікавила, а 
тут сталося, повірила! І захотіла спро-
бувати в себе. В її вигрібну яму в пер-
ший раз закинули 40 шт ЕМ-колобків 
(більше приготованих у мене не було) 
і 4 кг ЕМ-Бокаші. Це менше потріб-
ної норми, але тим не менше ефект 
був, оскільки на вулиці було тепло 
і виявилося, що і цього досить. З тих 
пір пройшло майже два роки, як вона 
перестала користуватися послугами 
спеціалізованих машин. Але це не 

все... Подруга почала 
активно застосову-
вати ЕМ-технологію 
у себе на ділянці і 
для поліпшення сво-
го здоров'я. Будучи 
дуже товариською 
людиною, вона стала 
ділитися своїм досві-
дом і розповідати лю-
дям про ЕМ!

І це не єдиний ви-
падок в моєму оточен-
ні. Сім'ї Москалець, 
Старіциних, Величко, Присяжних 
перестали користуватися послугами 
комунальних служб, а застосовують 
ЕМ-технологію для очищення вигріб-
них ям за допомогою ЕМ-колобків і 
ЕМ-Бокаші.

Про штучну водойму, в якій ось вже 
кілька років ми використовуємо ЕМ-
технологію, мною раніше вже була 
опублікована стаття, тепер же мова 
піде про чужу водойму. У минулому 
році зателефонувала незнайома жінка 
і подякувала за статтю про водойму 
і за рецепт колобків, повідомивши, 
що вона з міста Дніпропетровська. 
Імені її, на жаль, не пам'ятаю. При-
ємний жіночий голос говорив про те, 
що вона орендує водойму на березі 

Дніпра, але через цвітіння води 
вони з чоловіком хотіли вже від 
неї відмовитися. Використання 
дорогих німецьких препаратів 
для очищення води не дозволило 
їм позбутися цієї проблеми. Але, 
виготовивши ЕМ-колобки за ре-
цептом, що дав мій хороший зна-
йомий (читайте в березневому 
випуску газети за 2015 р), закину-
ли їх у водойму, і цвітіння припи-
нилося. Також вона повідомила, 

що тепер вони подумують про оренду 
другої водойми. Спасибі Вам, дорога 
незнайомка, за Ваш дзвінок і удачі!

Випадок з Галиною, мешканкою 
м. Дергачі, буде корисний тим з вас, 
хто, як і вона, зіткнувся з проблемою 
чорної цвілі на стінах у будинку. З її 
розповіді було зрозуміло, що ті захо-
ди, які вони робили з чоловіком для 
вирішення цієї проблеми, результату 
не дали, перераховувати їх не стану, 
але в хід йшли і хімічні препарати. 

Я їй порекомендувала нерозведеним 
ЕМ-А опилити всі ділянки, де є цей 
грибок, дати підсохнути і так кілька 
разів. Минуло майже півроку після 
нашої зустрічі. Якось на автобусній 
зупинці мене покликала якась жінка, 
виявилася Галина. Вона вибачилася, 
що за всіма сімейними проблемами 
забула подякувати за ЕМ, адже пліс-
нява зникла!

Шановні чоловіки, впевнена, що ця 
інформація більше в нагоді саме вам! 
А мова піде про антикорозійні влас-
тивості активованого ЕМ-1 (ЕМ-А). В 
одній з моїх статей я описувала, як 
ми з чоловіком відновлювали токар-
ні патрони, які валялися під відкри-
тим небом кілька років. Для тих, хто 
не читав, повторюся. Один патрон ми 
замочили в гасі, щоб ожив механізм, 
а другий опустили в ЕМ-А і прикрили 
плівкою. Перший, що був в гасі, «до 
життя повернути не вдалося», а дру-
гий мало того, що вже через 10 днів за-
мість іржі став виглядати так, як ніби 
він покритий легким воронінням, так 
ще й працює, як годинник. Після цьо-
го «мертвий патрон» дістали з гасу, 
продули повітрям і занурили в той же 
розчин ЕМ-А. Чекати довелося трохи 
довше, але результат задовільний.

Зараз наш хороший знайомий, Ми-
кола з Черкаської Лозової, застосовує 
цей метод на проблемній ділянці сво-
єї машини, чекаємо результатів.

Я описала тільки мізерну частину 
випадків застосування ЕМ-технології, 
але якщо виникне бажання дізнатися 
більше, пишіть на sk.em99 @ gmail.com.

З повагою, 
Сусанна Калашник,

м. Дергачі, Харківська обл.

Прикладне застосування ЕМ-технології
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Добрий день, редакціє!
Я член Клубу у м. Рівне. Мені 73 роки, 

дружині – 71 рік. Вік вже не малий, та 
й здоров’я також не дуже маємо, але ді-
лянку в 10 соток обробляємо в основному 
вручну.

В цей нелегкий для пенсіонерів час 
мусимо якось виживати. Ми – люди по-
хилого віку, обробляємо невеликі ділян-
ки землі, тому хочемо при найменших 
затратах сили мати високі врожаї тих 
культур, які ми вирощуємо.

Ми з дружиною, Марією Семенівною, 
займаємося вирощуванням сортової кар-
топлі, як вітчизняної, так і зарубіжної 
селекції. Кожного року висаджуємо до 
50-ти сортів картоплі. Механізацію засто-
совуємо тільки один раз – весною, коли 
ділянку фрезуємо мотоблоком.  Вся інша 
робота лягає на руки.  В кінці серпня, або 
на початку вересня, ділянку під карто-
плю засіваю білою гірчицею. До замороз-
ків вона виростає до 80 см, а при сприят-
ливих погодних умовах – до 1 метра. Не 
можна допускати, щоб гірчиця зацвіла, 
бо висиплеться насіння і  наступного 
року вся ділянка буде в гірчиці. На зиму 
я гірчицю скошую. За зиму вона під сні-
гом перепріває, а весною фрезую. Так ми 
отримуємо дуже цінне добриво. Земля 
стає м’якою, пухкою, тому що отримала 
достатню кількість азотного добрива. 
Свого гною в нас не має, а щоб купити 
фуру гною треба заплатити 200-250 грн.  
1 кг білої гірчиці коштує 17 грн. На одну 
сотку потрібно фуру гною, я ж на одну со-
тку висіваю не більше 0,5 кг гірчиці.  Ось 
яку економію ми маємо в грошах.

Щоб отримати високий врожай 
для картоплі потрібні ще фосфор і ка-
лій, особливо багато потрібно калію. 
Для цього при посадці використовую 
дерев’яний попіл з листяних порід де-
рев. Дуже корисний попіл з соняшника, 
виноградної лози та картоплиння, яке 
я скошую за три тижні до збирання вро-
жаю, висушую, а потім спалюю (тільки 
не на ділянці, тому що на тому місці, де 
палили, земля не буде гарно родити).  
Зробивши рівці для посадки, вношу в 
них попіл – 1 відро на одну сотку.  Як 
картопля зійшла, при нагортанні та-
кож додаю попіл, таку саму дозу.  По-
піл має в собі фосфор і великий вміст 
калію, багато якого і потрібно карто-
плі. Таким чином, ми внесли в ґрунт 
три основні види добрив: азот, фосфор 
і калій.

Всю картоплю, яку я підготував для 
садіння, ріжу по одному паростку.  При 
такому методі картопля кожен рік буде 
омолоджуватися і багато років не буде 
вироджуватись. Якщо вам сподобав-
ся сорт по врожайності та смаковим 
якостям, то можна різати по декілька 
паростків. Але різати картоплю треба 
вздовж картоплини.  Справа в тому, 
що паростки на носку більш врожайні 
і раніше сходять, ніж ті, що в нижній 
частині. Дуже високий врожай карто-
плі можна отримати, якщо різати кар-
топлину впоперек і садити тільки верх-
ню частину. 

Ще я користуюсь таким методом, 
як обривання цвіту. Коли розцвіли всі 
бутончики, я обрізаю цвіт разом з од-

ним-двома листочками, тому що 
цвіт, а потім і насінники, забира-
ють багато поживних речовин, а 
після зрізу вони йдуть в кореневу 
систему, і врожайність картоплі 
збільшується.

Одним з важливих факторів 
для отримання в наступному ви-
соких врожаїв є заготовка посад-
кового матеріалу.  У надранніх 
сортів, такі як «Славута», «Киран-
да», «Рив’єра», «Ельф» вегетацій-
ний період закінчується в кінці 
липня. Тому їх потрібно тоді і ви-
копувати.

Сорти «Злагода» та «Барвіна»  
на два тижні пізніші. Середні та 
середньо-пізні сорти викопують в 
кінці липня або на початку серп-
ня.

Картоплиння я зжинаю серпом. 
Даю витримку не менше, як три тижні, 
щоб картопля постаріла. Коли копаю, 
кожний кущик ложу окремо, а тоді з 
самих урожайних кущів відбираю ве-
лику картоплю під майбутній урожай.  
Мию, просушую і озеленюю (не менше 
30 днів). Після цього закладаю на збе-
рігання. Із середніх та середньо-пізніх 
хотів би відзначити сорти «Накра», 
«Аладін», «Ред Анна», «Ред Сона», «Ки-
биц», «Тайфун», «Данко». А такі сорти, 
як «Анатан», «Аніка», «Калинівський», 
«Фенікс» – перевершили всі мої споді-
вання.

Хотів би зупинитись на картоплі з 
різнобарвною м’якоттю. Провідні се-
лекціонери світу, а також наші вчені 
доказують, що ця картопля – незамін-
ний чинник в людському організмі, 
знижує розвиток деяких онкологічних 
захворювань на ранніх стадіях. В осно-
вному її вживають в салатах та в пече-
ному виді.

Під кінець, не можу не згадати про 
препарати, якими я користуюсь. Від 
хімічних препаратів давно вже від-
мовився.  Перед посадкою картоплю 
нічим не обробляю. Від жуків користу-
юся «Актофітом», від фітофтори – «Фі-
тоцид» або «Фітодоктор».

Якщо в когось виникнуть якісь за-
питання або з приводу консультацій, я 
завжди допоможу. Мій телефон 097-289-
80-02 – Михальчук Володимир Тимо- 
фійович. с.Судилків, вул. Тітова, буд. 
35, Шепетівський район, Хмельницька 
область.

Картопля –
допомагає виживати
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Чого тільки не готують хазяєчки за 
допомогою сушилки “Езідрі” – найріз-
номанітнішу пастилу, лляні крекери, 
хлібці та безліч всього смачного-ко-
рисного! А я хочу поділитися рецептом 
нашої улюбленої сімейної страви з 
фруктів, сушених на “Езідрі”, – грано-
ли.

Отож, гранола, історія якої бере свій 
початок у ХІХ столітті в США, – це по-
пулярний сніданок мільйонів амери-
канців, європейців та австралійців, що 
слідкують за своїм здоров’ям, тради-
ційно являє собою суміш підсолодже-
них (цукром, медом чи кленовим сиро-
пом) підсмажених злакових пластівців 
з сухофруктами і горіхами, яку зазви-
чай присмачують йогуртом, молоком, 
чи фруктовими соками. 

Пропоную вам свій варіант цієї сма-
коти, щоб було більш корисно, економ-
но і щоразу різноманітно:

1.  Готуємо основу – кілька склянок 
вівсяних пластівців (чи суміші злаків, 
яка вам більше до вподоби) підсушує-
мо в духовці при середній температу-
рі, хвилин 10-15, помішуючи кожні 3-4 
хвилини.

2.  У цей час запарюємо гарячою во-
дою сушку, яку більше любимо у роз-
моченому вигляді, наприклад, абри-
коси, сливи, груші і т.д. Ще краще 
– заздалегідь, за 8-10 годин замочити 
холодною водою.

3.  Висипаємо гарячі пластівці у ши-
року миску, додаємо подрібнені горі-
хи (які є), кокосову стружку, зернятка 
льону і т.д. Ще, як варіанти, – розпа-

рений мак, насіння чи сухий жмих со-
няшника/гарбуза/кунжута, подрібне-
ні какао-боби.

4.  Тепер настала черга сушки, яка 
більше до вподоби нерозпареною, – 
шовковиці, вишні, шматочки пастили 
і т.п. Кілька жменьок буде в самий раз.

5.  Якщо хочеться додати спеції, це 
краще зробити саме зараз – кориця, ба-
дьян, кардамон, кероб, какао чи щось 
інше мають бути рівномірно розпо-
ділені, а тому їх змішують із сухими 
компонентами граноли. 

6.  Потім шумовкою витягаємо наші 
розмочені сухофрукти і додаємо до 
пластівців. “Компот” можна випити 
пізніше :)

7.  Наостанок додаємо мед, до при-
ємної солодості. Вдалим вибором буде 
сорт нейтрального аромату (як соняш-
никовий чи ріпаковий), оскільки дуже 
запашний мед (як гречаний чи липо-
вий) буде домінувати, і смак сухофрук-
тів може не розкритися 
повною мірою. Альтер-
нативи – фруктоза, екс-
тракт стевії, кленовий 
сироп у якості підсоло-
джувача.

8.  Все гарненько пе-
ремішуємо масивною 
дерев’яною ложкою, 
так як суміш вийде до-
сить густа. Пропорції 
компонентів добира-
ємо, орієнтуючись на 
власний смак і наявні 
смаколики, та бажано, 

щоб сухофруктів було не менш як тре-
тина.

Ще варто подбати про гармоній-
ність смаку, тому слідкуємо, щоб у 
страві були компоненти різної тексту-
ри (хрусткі, тягучі, кремові), виразнос-
ті (ароматні і нейтральні) і всіх смаків 
(солодкий, кислий, і т.д.). Пробуємо і, 
якщо чогось не вистачає, тут же дода-
ємо.

Є мінімум три варіанти подачі. В 
будень можна просто поставити мис-
ку з готовою гранолою на стіл, разом 
з домашнім йогуртом чи ряжанкою, і 
кожен собі у тарілку насипає граноли 
і поливає йогуртом. Або сформувати 
з неї кульки, обваляти їх у кориці/ко-
косі/горіхах, та їсти такі “цукерки” 
з улюбленим чаєм. Якщо ж хочеться 
чогось більш вишуканого, то у високі 
склянки чи креманки викласти шара-
ми гранолу, йогурт та свіжі фрукти 
(при бажанні), повторити на всю висо-
ту ємності, а зверху прикрасити горі-
хами та узорами з розмоченої пастили 
(чи з рідкого варення, або фруктового 
сиропу). Може згодитись і для свят-
кового частування, бо дуже гарно і не 
менш смачно. Таку страву оцінять і 
любителі ситних сніданків, і досвічені 
гурмани, і перебірливі діти, перевіре-
но!

А ми тепер запасаємо ще більше 
сушки, щоби вистачило на всю зиму. 
Дякуючи “Езідрі”, яку я подарувала 
собі на День народження ще у 2011 
році, можна займатись заготовками з 
мінімальними зусиллями і цілодобово 
– ми спимо, а вона – працює! :)

З повагою,
Надія Албул,

Миронівський район 
Київської області.

   Гранола
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На твоїх джинсах – американський прапор,
На твоїй майці – канадське кленове листя,
У твоїх очах видно тільки одне питання:
Хто мені скаже – чому я тут народився?
Не твоя вина – шо ти батька свого син,
А твоя біда – не вміти бути ним.

   Приспів:
   Не встидайся – то твоя земля!
   Не встидайся – то Україна!
   Добре там є, де нас нема,
   Стань для батька нормальним сином!
Ти знову купиш cтруйові німецькі шузи,
Твої вуха давно вже звикли до чужої музики,
На твоїх губах застигла гримаса болю -
Чому я тут ше – я хочу давно на волю!
Не твоя вина – шо ти батька свого син,
А твоя біда – не вміти бути ним.

   Приспів.
Щодня близько 1000 українців
подають документи на еміграцію.
Щодня близько 500 українців ступають на чужу землю
у пошуках кращого життя з метою залишитись там.
Ці люди відмовляються від своєї культури
і своїх звичаїв, своєї віри.
Більшість з них до кінця життя працює чорноробочими,
так і не діставши статусу громадянина чужої країни.
А, можливо, їхня біда полягала в тому,
що відповідь треба було шукати в собі,
а не в підручнику географії.
Ти сам собі країна! Зроби порядок в своїй голові

   Приспів.

Слова і музика: Кузьма Скрябін (Андрій Вікторович Кузьменко)

Сам собі країнаГазета розповсюджується за передплатою
(індекси: 99599 (рос.) и 37007 (укр.))

та в регіонах:
Артемівськ ...... (066) 233-04-38
Балаклія .......... (050) 867-73-80
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
Єнакієве ........... (050) 603-85-38
Запоріжжя ....... (095) 061-58-84
Ів-франківськ .. (0342) 75-04-15
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
Лозова .............. (050) 174-40-36
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

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
Харків ............... (095) 772-74-78
Черкаси ............ (067) 369-73-02
Чоповичі .......... (096) 327-42-27
Чугуїв ............... (099) 931-45-02
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 .... (066) 216-95-31
Дарниця (зал.) (099) 249-05-84
Лук'янівська ... (044) 221-70-92
Мінська ............ (099) 249-05-35
Осокорки ......... (099) 249-05-75
Пл.Перемоги ... (066) 757-97-29
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

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


