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н а ш е  ж и т т я

Здрастуйте, шановні дачники і 
садівники-любителі! Теслярі та сто-
лярі, лікарі, сталевари, вчителі, шах-
тарі, комбайнери, підприємці... Со-
тні різних робіт і професій об'єднує в 
собі звання «дачник і садівник-люби-
тель». Прагнення до краси, природи, 
улюблених рослин, людського щастя 
– створює дивовижно живе середови-
ще спілкування між людьми. Дачник 
із Запоріжжя, Києва легко знайде 
спільну мову з дачником з Владивос-
тока, Костроми або Мінська. Міль-
йони саджанців, живців, насіння 
пересилаються постійно на будь-які 
відстані. Мільйони людей направля-
ють свої думки до землі, зберігаючи 
тепло людських відносин. Образно 
кажучи, дачний рух, дачне життя – це 
своєрідна мікориза, – величезна неви-
дима оку структура, яка живить лю-
дей наших народів енергією. Саме за-
вдяки цьому постійному зв'язку між 
нами, навіть за часів лютої посухи по-
чуттів, граду ненависті, перетікають 
до нас один від одного милосердя, ці-
люще тепло співчуття, імпульси жит-
тя, розуму і віра в людину.

Так вже сталося, що за більшість 
народів приймають рішення вожді і 
президенти, і багато жителів нашої 
планети майже повністю втратили 
свій розум. Хтось може заперечити, 
що є ж видатні вчені, лікарі, худож-

ники... Так, згоден, 
зараз в світі багато 
різних фахівців, які 
професійно викону-
ють вузькі завдання: 
хтось відмінно робить 
операції, хтось при-
думує більш руйнівну 
зброю, хтось співає 
і малює. Вони отри-
мують гроші, їдять, 
сплять, пересувають-
ся. Але, в цілому, розу-
міння куди рухається все людство, де 
будуть жити наші діти і внуки, наві-
що взагалі народжується людина, що 
робити кожному, щоб життя на Зем-
лі продовжилося – це розуміння від-
сутнє у більшості. Але ж як без цього 
жити?! Виходить, віддають люди свої 
голоси кожен раз незнайомому їм, 
розрекламованому президенту – він 
їх голоси забирає і вони потім «мука-
ють» і «сиплять» на нього. А що ще 
робити без голосу? Хоча, кажуть, що 
яйця допомагають голос повернути.

До чого я все це говорю? Так все 
до того ж. Тисячі років жили на на-
шій землі наші народи. Тисячі років 
багато тисяч людей створювали своє 
майбутнє, наше сьогодення. І зараз, 
коли голосами людей володіють пре-
зидент, ЗМІ та ті, хто за ними стоїть, 
і рубають на друзки наше минуле, 
– саме час знайти яйця і повернути 
собі голос. Адже, якщо ви пам'ятаєте 
Хто створив людину, то можете собі 
уявити цей довгий ланцюжок взятих 
за руки людей: ось ви міцно тримайте 
за руку свого батька, він другою ру-
кою тисне руку своєму батькові, дід 
дає длань прадіду... і якщо ланцюжок 
цілий – ваш далекий родич може вам 
багато розповісти, перебуваючи по-
руч з Отцем...

На обкладинці цього номера га-
зети представлений своєрідний по-
гляд з минулого в наші дні. Погляд 
з Хортиці часів Запорізької Січі, на 
ДніпроГЕС, побудовану комуністами 
в 20-му столітті. Багато років минуло 
між цими часами, кілька разів зміню-
валася ідеологія, спосіб життя. Було 
і козацтво, і царизм, і комунізм, і ось 
зараз – щось інше. Хто жив в усі ці 
часи?! Це були ми з вами, наші рідні 

діди, прадіди! Ми, люди, створили і 
Січ, і ДніпроГЕС. Чи можна вируба-
ти з нашої пам'яті радянські часи? 
Чи можна видалити ланки ланцюга? 
Можна, але чи потрібно? Чи було все 
тільки погано, або в спадщину на-
родам СРСР залишилися гідні про-
довження справи? Хто намагається 
спалити будь-який спогад про наш 
подвиг, трудовий подвиг, коли всіма 
народами відновлювали країну?

Знаю і вірю, що ви, шановні дач-
ники і садівники-любителі, завдяки 
спілкуванню з природою, з рослина-
ми і Землею, багато пам'ятаєте, збе-
рігаєте в серці людське тепло. Дякую 
вам за те, що ви є! Радий я і тому, що 
є Клуб Органічного Землеробства, що 
є наша газета. 

Надсилайте ваші листи, на кон-
курс або просто від душі. Нехай га-
зета буде красивим проявом тепла 
і ритму мільйонів дачних сердець в 
наших країнах. І нехай цей пролісок 
радує нас і всіх людей на Землі!

З повагою, Роман Зайцев,
Клуб Органічного Землеробства,

м. Макіївка

Фото на обкладинці

В ці вихідні ми з сім'єю їздили на 
Хортицю в реконструйовану Запорізь-
ку Січ. Це історична місцевість. Тут 
була фортеця, в якій жили козаки.

Запорізька Січ знаходиться на ске-
лястому острові Хортиця серед річ-
ки Дніпро. Звідси можна побачити 
ДніпроГЕС.

Ця фотографія відображає вид з Хор-
тиці на ДніпроГЕС.

                            Роман Шимко
                             roman-shymko.com

Дніпровська гідроелектростан-
ція (ДніпроГЕС) - велика гідроелек-
тростанція півдня України, п'ятий 
ступінь каскаду гідроелектростан-
цій, забезпечує електроенергією До-
нецько-Криворізький промисловий 
район. Станція знаходиться в місті 
Запоріжжя і є найстарішою серед ка-
скаду електростанцій на річці Дніпро. 
На основі ДніпроГЕС у Запоріжжі був 
створений металургійний, хімічний 
та машинобудівний промисловий ком-
плекс. Зі спорудженням греблі, яка на 
50 м підвищила рівень води в Дніпрі, 
відкрилося наскрізне судноплавство.

1-а черга побудована в 1927-32, під 
час Великої Вітчизняної війни зруйно-
вана, відновлена в 1944-50 потужністю 
650 МВт. У 1969-80 побудований Дніпро-

ГЕС-2 потужністю 836 МВт.

Устремління людей
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З е м л е р о б с т в о

Звичайно, надихнувшись восени 2015 
року після особистого спілкування з Во-
лодимиром Микитовичем Розумом, я з 
нетерпінням чекав чергову поїздку до 
себе на дачу. Так, була вже досить таки 
пізня осінь – кінець листопада, але я все 
одно вирішив закласти кілька грядок 
за новою технологією. Ну і, звичайно, 
були сумніви в її ефективності – над-
то вже все так красиво описував автор. 
Але... я експерименти люблю – вперед!

Вирішив вибрати два місця – перше 
поруч з яблунею, але на ділянці, де со-
нечко не завжди рано встає – грядка 1 
в півтіні (із середньою освітленістю). 
Друге – на сонячному місці з південно-
го боку ділянки – грядка 2. Порівняння, 
звичайно, не зовсім об'єктивне, як по-
тім виявилося, бо грядка 2 копалася, 
як виявилося, на місці колишньої сто-
янки, засипаної щебінкою, де ґрунту 
майже не було. Довелося навіть ломом 
іноді працювати. Але... це було ще й на-
очніше...

Ну а тепер про помилки. Звичайно – 
я їх зробив більш ніж достатньо. До сло-
ва сказати, семінар відвідував два рази, 
і практикум, але... Як то кажуть, «свої 
граблі краще вчать».

Помилка 1. Грядку 1 я спланував по-
перек невеликого ухилу ділянки, як би 
терасуванням. Думка була направлена 
до збору дощової вологи. Однак, як по-
тім виявилося на практиці, верхня час-
тина грядки виявилася завищеною, і їй 
навпаки не вистачало вологи. І вона до 
того ж оголювалася знизу, та й обсипа-
лася при прополюванні – земля сипала-

ся на кормову доріжку – що не зовсім 
добре.

Помилка 2. Перед тим, як я почи-
нав копати траншею для кормової до-
ріжки, я не прополов края грядки. Була 
осінь – трава вже зотліла, але коріння-
то залишилося. В результаті, коли я 
виймав ґрунт і робив майбутні грядки 
для посадки рослин, я засипав коріння 
бур'янів зверху. І виявилося, що пирію 
це цілком сподобалося. Про таке він 
навіть і не мріяв. І по весні з таким ен-
тузіазмом став вилазити в живильній 
грядці, що я зовсім засмутився....

Помилка 3. Під час приготування 
грядки 1 біля яблуні я подумав: а чи не 
заповнити мені траншею з відходами 
підгнилими яблуками? У мене їх за-
лишалося дуже багато –  я їх не встиг 
зібрати до морозів, та й просто занад-
то багато для моїх особистих потреб. І 
що ви думаєте...? В одну 10-ти метрову 
грудку, звичайно, після закладки тов-
стих гілок і грубої трави, я заклав при-
близно 12 садових тачок яблук. А тачка 
у мене по 120 л. В резуль-
таті, в цій грядці у мене 
піввесни хлюпало, коли 
ходиш, вона довго не 
просідала. Я думаю, що 
надмірна кислота і во-
лога інгібували деякі 
процеси перетравлення 
органіки і зменшува-
ли аерацію. Може тому 
саме ця грядка і не по-
казала більш гарного 
врожаю, ніж я очікував 

(хоча все було зроблено за тех-
нологією: і Емочки, і Метарізін 
з Триходерміном навіть «в спра-
ві» були). Таким чином, все до-
бре в міру.

Помилка 4. Роблячи грядку 
2, я не викорчував з коренем 
зростаючий поруч, але не по-
трібний мені, кущ бузку. В ре-
зультаті, отримавши додаткове 
харчування, він все літо ріс, як 
«гідра», навіть після регулярної 
обрубки гілок. До речі, сусід-
ство з бузком дає і неймовірні 
плюси – є завжди величезна 
кількість біомаси, грубої і дріб-
ної органіки для поповнення 
кормової доріжки. Просто тре-
ба мати бузок не ближче, ніж 
за пару метрів від грядки, – і 

все буде гармонійно. Ну а взагалі, при 
закладці грядок Розума краще дуже 
ретельно викорчувати всі кущі і бага-
торічники. Бо потім вони «дадуть вам 
жару» з прополкою.

Помилка 5. При закладці «ягідної» 
грядки між двома кормовими доріж-
ками я зробив занадто високий горбик. 
Виходило так, що коли я виймав ґрунт 
з двох канавок, то для цієї вузенької 
смужки землі було занадто багато, і 
вона набрала висоту. В результаті, по-
саджена малина не дуже добре прижи-
лася без поливу. З 12 кущів два засохли. 
Але... зате я зрозумів свою помилку.

Ну а тепер про висновки і результа-
ти. Грядка 2 показала кращі результа-
ти в порівнянні з грядкою 1. І я думаю 
не тільки тому, що було більше світла. 
Тим більше, в ній замість землі була 
майже «гола» щебінка. Швидше за все, 
позначилися помилки з орієнтуванням 
і наповненням. Редис, висаджений на 
грядці 1, раніше «пішов в стрілку» і був 
все-таки меншим. А часник на грядці 2 

Грядки Розума – робота 
над помилками
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к а л е н д а р  р о б і т

Сад
У вересні починається масовий 

збір плодів осінніх і зимових сортів 
яблунь, груш та ін. В першу чергу 
знімають остаточно дозрілі плоди, 
не допускаючи їх опадання на землю 
(визначити зрілість плодів можна по 
зрілості зерняток всередині). Збира-
ти плоди потрібно в теплу суху пого-
ду і відразу укладати в підготовлені 
ящики для зберігання, не протира-
ючи захисний шар на плодах. Якщо 
Вам раніше не вдавалося захистити 
плоди, що зберігаються, від гнилі – 
пересипте їх сухим цеолітом або об-
робіть одним з препаратів Клубу з 
позначкою «зберігання», просушіть і 
закладайте на зберігання.

Крім того, зберегти дари Вашого 
саду можна, висушивши їх в сушарці 
або приготувавши сік, пастилу.

У пристовбурних кругах, на міс-
це літників, можна посіяти сидера-
ти – гірчицю, овес і навіть вику. Або 
замульчувати, щоб максимально 
зберегти вологу. А підгодовувати 
дерева азотовмісними препаратами 
вже не можна, так як вони можуть 
викликати активний приріст.

Знімаючи урожай з винограду, 
грона акуратно зрізують в теплу 
суху погоду. А щоб зберегти грона до 
січня – зрізують їх в тканинних рука-
вичках, щоб уникнути дотику зі шкі-
рою рук. Кущі готують до укладання 
та укриття на зиму, щоб перші замо-
розки не застали зненацька.

В першій половині місяця виса-
джують здерев'янілі живці порічки, 
у другій половині – чорної смороди-
ни. Вирізують живці з 5-7 бруньками 

із середньої частини пагонів поточ-
ного року і заглиблюють в ґрунт на 
1-2 бруньки під кутом 45°. Потім по-
трібно добре полити і в подальшому 
забезпечувати вологість. Дорослі 
кущі смородини можна прорідити, 
вирізати гілки, уражені скляницею 
(до здорової деревини) і обрізати 
верхівки, якщо вони були вражені 
борошнистою росою, замульчувати 
пристовбурні кола.

Вересень – крайній термін для по-
садки полуниці. Для кращого вкорі-
нення можна використовувати міко-
ризні препарати і біогумус. Пролити 
грядки розчином Метарізину або під-
сипати в лунки при посадці зерно, 
просочене Боверином, для захисту 
від личинок хруща і капустянки.

При підготовці виноградної лози 
до зимівлі передбачити захист від 
мишей. Добре себе зарекомендував 
препарат Родента-Біо.

Город
На городі у вересні найгарячіша 

пора – збір врожаю і підготовка гря-
док до майбутнього сезону.

Буряк і моркву збирають в суху 
теплу погоду, для просушування за-
лишають до вечора прямо на землі, 
обробляють препаратом для збері-
гання і закладають, використовуючи 
цеоліт або річковий пісок.

Орієнтиром для збирання солодко-
го перцю послужить зниження тем-
ператури повітря. При + 15°С і нижче 
перець припиняє вегетацію, і його 
потрібно відразу ж зібрати. Дуже 
чутливі до зниження температури 
огірки, кабачки і гарбузи. Гарбуз, що 
один раз переніс нульову температу-

ру, не буде зберігатися всю зиму.
Сигналом для збирання ярого час-

нику служить пожовтіння його листя 
на одну третину.

На звільнені грядки можна висія-
ти потроху кропу, салату, цибулі на 
перо, тоді до стійких морозів можна 
порадувати себе свіжою зеленню. 
Або ж посіяти сидерати: гірчицю, 
овес, вику, можна суміш цих сиде-
ратів в будь-якій пропорції. Також 
можна посіяти озимий ріпак, житни-
цю, жито.

Квітник
В кінці вересня викопують ранні 

сорти гладіолусів і до закладки на 
зберігання обов'язково обробляють 
протигрибковими препаратами (Фі-
тодоктор, Фітоспорін). А щоб вибра-
ти правильний термін викопування 
цибулин, запам'ятайте – для дозрі-
вання цибулині необхідно 40 днів від 
моменту зрізання квітів.

Кущі троянд можна обробити від 
хвороб і шкідників. Підготуйте ма-
теріал для підгортання кущів до пер-
ших морозів.

Кімнатні квіти, які проводили 
літо на свіжому повітрі, вносять в 
будинок, захищаючи їх від перепадів 
денних і нічних температур, але до 
внесення обробіть розчином Актофі-
ту, щоб не занести з рослинами не-
прошених гостей.

Підвал
Остаточно просушіть і при необ-

хідності обробіть Емочками або Фі-
тоспоріном-Зберігання стіни і підло-
гу підвалу, а також ящики і стелажі. 
Підготуйте сухий пісок для зберіган-
ня коренеплодів і землю для майбут-
ньої розсади. Продумати захист вро-
жаю від мишей.

Роботи на ділянці в вересні

був куди більшим. А ось «гола щебін-
ка» прекрасно себе показала. На подив, 
на ній погано росли бур'яни, а ось поса-
джений редис, кріп, капуста і помідори 
прекрасно себе «відчували» і радували 
око. Цього літа не просто було помідо-
рам. Обробити вчасно Фітоспоріном я 
не встиг, тому вони постраждали від 
фітофтори. Та й холодна погодка «по-
старалася». Однак помідори на грядці 
Розума були більш стійкими і майже 
не постраждали в порівнянні з помі-
дорами в звичайній грядці. Особливо 

порадував мене весняний редис. 
Скільки я саджав – він вічно 
«стріляє» і я залишався «голо-
дним». Багато разів читав і про-
бував. І ось перший рік я був з 
редискою. Та ще й з якою! Задо-
волений я своїми грядками, не-
зважаючи на допущені помилки.

Так що, дерзайте, друзі! Робіть 
помилки. Свої і нові. Хоча... мо-
жете повторити і мої – раптом ви-
йде по-іншому.

            Захаров Олег, м. Київ
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У садових війнах ми раз і назавжди 
визначили ворога – бур'ян! І, виснажу-
ючи себе до останнього поту, ведемо з 
ним бойові дії: від традиційного висми-
кування і до масованих хімічних атак з 
гербіцидними «бомбами».

Чи треба це робити? Тим більше, 
що остаточної перемоги не досягти: 
варто тільки на тиждень-другий при-
пинити атаки, як рать «ворогів» знову 
піднімається стіною. На ці роздуми 
наштовхнули одкровення досвідчених 
садівників, які діляться своїми спосте-
реженнями.

«Місце, заросле бур'яном, – розповіла 
одна з любителів "зеленої зони", – ви-
рішила, що не буду видаляти бур'яни, 
засадила полуницею. Міркувала так: ця 
ягідна рослина відома своєю здатністю 
до розмноження. А там, може і виті-
снить "некультурних". Коли прийшла 
пора збирати урожай, ахнула: ягоди на 
полуниці, що загубилася в бур'янах, ви-
явилися більшими і смачнішими  від 
тих, що були вирощені на звичайних 
грядках».

А ось що розповів сусід по дачі: «З 
дитинства від матері я знав, що не всі 
бур'яни шкідливі. Вона не полола все 
підряд, як теперішні дачники, а вирива-
ла тільки "ялинку". Тому, коли я отри-
мав ділянку, то не став брати приклад 
з сусідів, які з ранку до вечора стояли 
в цікавій позі над грядками, знищуючи 
бур'яни. Розсаду перців посадив у від-
критий ґрунт і не дуже засмутився тим, 
що поруч росли бур'яни. В кінці літа, 
відгинаючи відрослий бур'ян, зібрав 
відмінні овочі. А у сусідів, що набуду-
вали теплиць і очищають до чорноти 

землю від "кропив'яного насіння", знову 
був неврожай».

Отже, чи треба вважати бур'яни воро-
гами?

Щоб знайти відповідь на це питання, 
довелося перерити гору літератури. І  
сьогодні я готовий представити чита-
чам позицію тих, хто ратує за мирне 
співіснування з бур'янами.

Спочатку наведемо такий факт. За-
хисники природи в Швейцарії зверну-
лися до селян із закликом залишати на 
полях незорані смуги землі шириною  
5 м. Оскільки площа оброблюваної зем-
лі при цьому зменшується, то селянам 
виплачується грошова компенсація. 
Союз захисту природи Швейцарії при-
ймає також  інші заходи щодо захисту 
бур'янів – їх насіння роздається всім 
бажаючим, щоб хоч частково відновити 
навколишнє середовище до того стану, 
в якому воно було до впровадження на 
поля хімічних добрив.

Однак, не тільки за кордоном, але і у 
нас є люди, які йдуть до тієї ж мети. Ще 
в XVIII столітті перший російський аг-
роном Андрій Болотов пропонував вве-
сти сівозміну, так званий переліг, при 
якому поле віддавалося б в повне во-
лодіння бур'янам на 3 роки. Він вбачав 
у цьому прийомі трикратну користь: 
бур'яни збагачують ґрунт органічною 
речовиною і служать кормом для ху-
доби, який, в свою чергу, теж удобрює 
землю гноєм.

В наші дні агроном М. Лавров, від-
стоюючи принципи органічного земле-
робства, написав книгу «Про користь 
бур'янів на садовій ділянці». Він каже, 
що в основі органічного землеробства 

лежить не тільки відмова від засто-
сування мінеральних добрив і пе-
стицидів, але й лояльне ставлення 
до бур'янів. При правильному ви-
користанні виявляються їх корисні 
властивості. Наведемо головні його 
думки.

По-перше, рослини виділяють 
певні речовини через коріння і над-
земну частину, з якої вони дощами 
змиваються і потрапляють в ґрунт. 
Культурні рослини на ці речовини 
реагують по-різному. Одні речовини 
їх пригнічують, до інших вони байду-
жі, треті, навпаки, стимулюють ріст 
рослин. Такий позитивний ефект дає, 
наприклад, сусідство кульбаби, яка 
благотворно впливає на зростаючі 

поруч з нею овочеві культури, особливо 
на огірки, прискорюючи їх дозрівання. 
А німецькі натуралісти помітили, що 
присутність на городі декількох рослин 
деревію створює сприятливе середо-
вище для росту культурних рослин, 
мабуть, завдяки присутності великої 
кількості ефірного масла в його листі 
і квітах. Є й інші приклади: волошка 
синя і ромашка в невеликих кількостях 
стимулюють зростання зернових. Кро-
пива і валеріана, що ростуть по краях 
ділянки, добре впливають на городні 
культури. А в ароматичних травах, що 
ростуть по сусідству з кропивою, підви-
щується вміст ефірних масел.

По-друге, поліпшуються властивості 
ґрунту завдяки тому, що він розпу-
шується кореневою системою бур'янів, а 
також накопичується велика кількість 
цінних органічних речовин, що утворю-
ються як при кореневих виділеннях, так 
і при відмиранні коренів. Наприклад, 
міцне коріння лопуха добре розпушує 
ґрунт, постачає його поживними речо-
винами і дає після відмирання їжу мі-
кроорганізмам та іншим мешканцям 
ґрунту. Бур’янам  в набагато більшому 
ступені, ніж культурним рослинам, 
властива здатність накопичувати мі-
кроелементи. Так, ромашка і деревій 
акумулюють сірку, мокриця – цинк, 
біла конюшина – молібден.

По-третє, бур'яни допомагають захи-
щати культурні рослини від шкідників 
і хвороб. Майже універсальним в цьому 
сенсі є гіркий полин. Посаджений по 
периметру саду, він захищає його від 
багатьох шкідників.

Ще один фахівець – Н. Жирмунсь-

Бур'ян: друг чи ворог
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ка – пише: «Коли культурні рослини 
виростуть і досить зміцніють, вже від-
падає необхідність в повному знищен-
ні бур'янів, досить тільки стримувати 
їх зростання, щоб вони не заглушали 
основну культуру і не становили їй силь-
ну конкуренцію і, головне, не давати 
їм дати насіння. В такому разі бур'яни 
можуть грати позитивну роль в якості 

живої мульчі, що захищає ґрунт від пе-
ресихання і перегріву. Це, головним чи-
ном, низькорослі почвопокривні росли-
ни типу мокриці і вероніки або трави зі 
слабким стеблом, що стелеться, такі, як 
гречишка в’юнкова або рутка. Бур'яни, 
що занадто розрослися, слід висмикнути 
і також використовувати для мульчуван-
ня ґрунту. В цьому випадку, розкладаю-

чись, вони збагачують ґрунт органічною 
речовиною. Коріння однорічних бур'янів 
після відмирання або зрізання надземної 
частини залишається в ґрунті і також 
збагачує його органічною речовиною».

Ви ще боретеся з бур'янами? Тоді ми 
йдемо до вас!

Володимир Комаровський, 
Білорусь

Більшість аграріїв вже давно зна-
ють про існування практично чарів-
них біопрепаратів, що складаються 
з живих «маленьких працівників». 
Вони здатні зробити більшу частину 
«брудної» роботи за хімікати і, при 
цьому, не нашкодити ні землі, ні рос-
лині. Багато хто ними вже користува-
лися і залишилися дуже задоволені 
результатом. Але, як виявилося, сло-
на помітили лише одиниці. Точніше 
сказати, не слона, а промислового ко-
лоса – завод, який ці диво-препарати 
випускає. Про нього і піде мова в цій 
статті.

ДП «Ензим» (раніше – Ладижин-
ський завод біо– та ферментних пре-
паратів «Ензим») – єдине велике під-
приємство в Україні, що випускає 
препарати біотехнологічного синте-
зу.

Ще в далекому, за мірками сучас-
ного підприємництва, 1970 році 8 
серпня вийшла Постанова про будів-
ництво в місті Ладижин заводу з ви-
робництва ферментів (ензимів) для 
потреб спиртової, харчової промисло-
вості, сільського господарства і т.д. І 

треба віддати належне фахівцям під-
приємства: потреби народного госпо-
дарства вони задовольняли чудово, 
стаючи неодноразовими переможця-
ми в соцзмаганнях.

Виробничі потужності заводу про-
сто величезні: «Ензим» на 50-60% по-
кривав потребу всього Радянського 
Союзу в пральних порошках, випус-
каючи в рік до 3800 товарних тонн 
готового продукту. Згодом, на вироб-
ництві були впроваджені більш 19 
нових технологій інших препаратів. 
В результаті, завод міг щорічно ви-
пускати понад 4500 товарних тонн 
продукції, а штат підприємства пере-
вищував 2500 чоловік з високим рів-
нем профільної освіти та практичним 
досвідом – воістину, гігант біотехно-
логій.

Потім в 90х настала криза, яка не 
оминула і Ладижинський завод біо– 
та ферментних препаратів: настав 
тимчасовий спад виробництва. Про-
те, «Ензим» відновив свою діяльність, 
отримавши нове ім'я – ДП «Ензим», і 
навіть розширив асортимент продук-
ції. На заводі була впроваджена між-

народна система менеджменту якості 
ДСТУ ISO 9001:2009. В результаті, сьо-
годні виробництво промислових біо-
технологічних препаратів в Україні 
фактично зосереджено на Ладижин-
ському біогіганті.

Асортимент продукції, що ви-
пускається більш, ніж великий:

• ферментні препарати для  
сільського господарства;

• ферментні комплекси для годівлі 
сільськогосподарських тварин;

• біологічні засоби захисту рослин, 
регулятори росту та мікродобрива;

• препарати для очищення води 
та ґрунту, деструктори нафтових за-
бруднень;

• готові лікарські засоби і медичні 
субстанції;

• біологічно активні речовини;
• ферменти для різних галузей про-

мисловості (спиртова, хлібопекар-
ська і т.д.).

Для того, щоб впоратися з усім цим 
різноманіттям, була створена Група 
Компаній «Ензим» та відкритий ряд 
дочірніх підприємств, кожне з яких 
займається своїм напрямком. Напри-
клад, для реалізації препаратів в сфе-
рі сільського господарства було орга-
нізовано Торговий Дім «Ензим-Агро», 
асортимент якого включає більше 40 
найменувань наступних груп.

Біологічні фунгіциди: Гаубсін, 
Триходермін, Фітодоктор, Полі-
сульфід Натрію.

Біологічні фунгіциди – це сукуп-
ність живих організмів, а також про-
дуктів їх життєдіяльності в сухій або 
рідкій формі, які використовуються 
для захисту насіннєвого матеріалу, а 
також вегетативної маси від збудни-
ків грибних, вірусних і бактеріальних 
хвороб. 

Препарати цієї групи мають зна-
чний діапазон дії, дозволяють захис-
тити рослини від широкого спектру 
хвороб, в тому числі: пліснявіння 

Маловідомий
гігант
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насіння, кореневих гнилей, снігової 
плісняви, борошнистої роси, бурої 
роси, фітофторозу, альтернаріозу, 
фузаріозу, фомозу, парші, кокоміко-
зу, бактеріозів і різного роду плямис-
тості і гнилей.

Біологічні інсектициди: Акта-
рофіт, Колорадоцид, Ентоцид.

Біологічні інсекто-акарициди – це 
вузькоспеціалізовані мікроорганіз-
ми і створені ними специфічні біо-
токсини спрямованої дії, призначені 
для боротьби з імаго і личинками 
шкідливих комах, кліщів і комарів.

Препарати цієї групи мають широ-
кий спектр дії, дозволяють ефектив-
но боротися з колорадським жуком, 
капустяною совкою, огнівкою, луго-
вим метеликом, яблуневою та пло-
довою міллю, американським білим 
метеликом, яблуневою плодожер-
кою, павутинними кліщами, вели-
кою кількістю видів листогризучих 
гусениць тощо.

Комплексні інокулянти: BINOC 
ТК, BINOC Зернові, BINOC Кукуру-
дза, BINOC Соняшник.

Комплексні інокулянти – лінія 
новітніх препаратів для передпосів-
ної обробки насіння різних сільсько-
господарських культур: технічних, 

пропашних, зернових 
колосових, кукурудзи 
та соняшнику. Вони 
поєднують найкращі 
і перевірені засоби бі-
ологічного стимулю-
вання росту рослин і 
контролю за шкідли-
вими організмами.

Інокулянти для 
бобових: Біомаг-
Соя.

Б а к т е р і а л ь н и й 
азотофіксуючий іно-

кулянт – це найбільш відомий і по-
ширений в світі продукт для забезпе-
чення якісним азотним харчуванням 
бобових рослин.

Біологічні добрива: Біомаг, Бі-
офосфорін.

Біологічні добрива – це специфіч-
ні ґрунтові мікроор-
ганізми, які, разом з 
синтезованими ними 
біологічно актив-
ними речовинами, 
застосовуються для 
забезпечення рослин 
доступними форма-
ми азоту, фосфору і 
калію, а також сти-
муляції їх росту та 
розвитку, збільшен-
ня врожайності і по-
ліпшення якості про-
дукції.

Регулятори росту: Гумат калію 
(рідка і суха форми).

Гумат калію – водорозчинна калій-
на сіль гумінової кислоти – є високо-
ефективним стимулятором росту для 
всіх культур відкритого і закритого 
ґрунту.

Біодеструктори рослинного ма-
теріалу: Целюлад

Б і о д е с т р у к -
тори – це спе-
ціалізовані мі-
кроорганізми і 
створені ними 
ферменти спрямо-
ваної дії, призна-
чені для ефектив-
ного розкладання 
рослинних залиш-
ків в умовах від-
критого ґрунту.

За рахунок швидкого розмноження 
в ґрунті, гриб Trichoderma, що вхо-
дить до складу деструктора, пригні-
чує розвиток патогенної мікрофлори, 
проявляючи природну фунгіцидну 
дію проти поширених збудників хво-
роб рослин: Alternaria, Pythium, Rhis-
octonia, Helminthosporium, Fusarium, 
Verticillium та ін. На післяжнивних 
рештках гриб Trichoderma обплітає 
своєю грибницею ґрунтовий шар і ко-
реневу систему рослин, а продукти 
життєдіяльності, виділені міцелієм, є 
цінним джерелом поживних речовин 
для рослин і біоти ґрунту.

«Біологічні препарати, як і будь-
які інші, мають свою специфіку. Розу-
міючи це, фахівці компанії не просто 
продають, вони консультують клієн-
та, супроводжуючи його аж до етапу 
збору врожаю. Ми на 100% впевнені 

в якості нашої продукції. Тому для 
нас важливо, щоб клієнт отримав всю 
можливу вигоду від кожної копійки, 
вкладеної в свій бізнес у вигляді на-
ших препаратів. А для того, щоб не 
тільки великі господарства, а й ко-
жен власник своєї дачної ділянки міг 
отримати користь від біопрепаратів, 
нами передбачена дрібна фасовка», – 
говорить директор з продажу ТОВ ТД 
«Ензим-Агро» Дмитро Автономов.

Таким чином, сьогодні завод ево-
люціонував з простого виробника в 
групу компаній, завданням якої є не 
тільки виробити продукцію найвищої 
якості, але і зробити так, щоб кожен 
клієнт за допомогою наших препара-
тів реалізував весь корисний потенці-
ал, закладений в агрокультурі.

Олександр Пархоменко  
Комерційний директор

ТОВ "Торговий Дім" Ензим-Агро
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Ну ось і осінь прийшла... Змінили-
ся фарби, все золотиться і червоніє... 
Небо стало високим... Дихання при-
роди прохолодним... Підходить до 
кінця дачний сезон... Підходить, але 
ще не закінчився! У нас є поки час зро-
бити щось собі на втіху. І якщо у Вас 
на ділянці ще немає кам'янистого 
садка, то зараз саме час його ство-
рити. За зиму ґрунт і каміння добре 
осядуть, міцно займуть свої місця, а 
значить навесні, при посадці рослин, 
не потрібно буде побоюватися змі-
щення ґрунту.

Природний камінь дуже органічно 
вписується в декоративну частину саду, 
наближаючи його до дикої природи. Не-
дарма японці вважають камінь основою 
саду, рослини – його душею, а воду – 
кров'ю. І хоча кам'янистий сад – це свого 
роду самостійне утворення, він повинен 
стати частиною загального ландшаф-
ту. Підгляньте у природи, як це можна 
зробити. Чим менше штучності буде в 
вашому кам'янистому садку, тим краще.

Я говорю про кам'янистий садок тому, 
що створення справжньої альпійської 
гірки під силу, в основному, професіо-
налам – дуже вже примхливі рослини-
«альпійці»: не люблять надлишку сонця 
і, як наслідок, пересихання ґрунту, а 
оскільки це гірські рослини, то вони по-
требують підвищеної вологості в умовах 
сухої кам'янистої породи. Але садівники 
здогадалися використовувати на прак-
тиці рослини, які прекрасно імітують 

«альпійську картинку» і чудово спів-
мешкають з камінням. Так з'явилися 
кам'янисті сади – рокарії.

Рокарій – це композиція з натураль-
ного або штучного каменю і рослин. «За-
селяють» рокарій навесні або восени (за-
вжди тільки після того, як земля осяде) 
невибагливими подушковидними або 
почвопокровними рослинами, часто в 
співдружності з невибагливими низь-
корослими хвойними або хвойними, що 
стелються. При виборі рослин для ро-
карія необхідно враховувати не тільки 
придатність виду або сорту для даного 
місця, але і час їх цвітіння.

Як вже говорилося, основою 
кам'янистого садка є камені, до вибору 
яких треба поставитися дуже і дуже сер-
йозно. Споруджуючи рокарій, завжди 
намагайтеся використовувати один вид 
каменю. Найбільш природно виглядає 
гірська порода, взята в даній місцевос-
ті. У рокарій дуже органічно вписують-
ся вивітрений, покритий мохом камінь, 
вапняковий туф або пісковик.

Рокарій можна розмістити практично 
скрізь, використовуючи будь-який наяв-
ний рельєф. Головне – максимальна при-
родність створюваної композиції. Спро-
буйте уявити, як зв'яжеться ця частина 
саду з іншою. Подумайте, який камінь є 
в наявності. Виберіть для початку най-
простішу модель, і давайте спробуємо 
втілити це в життя. Ідеально, якщо че-
рез садок буде прокладений струмочок, 
споруджений невеликий водоспад або в 

композицію буде включено невеличке 
озерце.

Найпростіший вид рокарія – плоский. 
Витрати на його будівництво, створен-
ня і догляд відносно невеликі. Під ньо-
го відводять сонячну ділянку не дуже 
великого розміру (досить і 10 м2). Для 
початку потрібно намалювати план і 
вказати на ньому місця розташування 
каменів і рослин. Потім приступаємо до 
будівництва: знімаємо дерен, вирівнює-
мо майданчик, позбавляємося від бага-
торічних бур'янів і накриваємо майдан-
чик геотекстилем або чорною плівкою 
(для гальмування росту бур'янів). На 
геотекстиль укладаємо однією або де-
кількома групами великі й середнього 
розміру каміння, відзначаємо між ними 
місця для висадки майбутніх рослин, а 
інші місця засипаємо щебенем на тов-
щину знятого дерну. Великих каменів 
не повинно бути багато, а можна взагалі 
обійтися без них. У цьому випадку ви-
користовують лише камені невеликого 
розміру (15-30 см) – головне, щоб групи 
і розсипи з них виглядали мальовничо.

Якщо на ділянці є невеликий схил, то, 
обігравши його, можна створити розкіш-
ний рокарій. Звичайно, чим краще буде 
освітлена ділянка, тим більший асорти-
мент рослин можна підібрати для нього. 
Але повірте, що навіть на північній сто-
роні схилу можна створити прекрасний 
кам'янистий сад. Правда, тут будуть вже 
інші рослини.

Отже, на природній нерівності зні-
маємо дерен, вибираємо багаторічні 
бур'яни. Розкритий шар підґрунтя заси-
паємо щебенем, галькою, битою цеглою 
(на товщину знятого дерну) і покриває-
мо просіяною дерновою землею шаром 
в 10-15 см (біля основи шар робимо тов-
щим). Якщо на ділянці важка глинис-
та земля, то її потрібно «полегшити», 
додавши крупнозернистий пісок, а для 
розташованого з північного боку рока-
рія додаємо пісок і торф. Потім на під-
готовленому схилі розміщуємо окремі 
або зібрані невеликими групами великі 
валуни, які зариваємо в землю на 1/2 або 
2/3 їх розміру.

Камені ніколи не ставлять вістрям 
вгору – обеліски не для кам'янистих са-
дів! Повинно здаватися, що камені «осе-
лилися» тут давно і за довгий-довгий час 

Кам'янистий сад своїми руками
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встигли обвітритися і частково занури-
тися в землю. Природність в усьому!

Поруч з великими каменями тут же 
маємо камені меншого розміру. Саме 
на цьому етапі роботи починається 
творчість, виявляється смак і розумін-
ня природи. За допомогою каменів ми 
дещо змінюємо природну лінію схилу, 
утворюючи невеликі «плато» і «кишені», 
щоб під час дощу або при поливі вода 
не вимивала землю і не утворювала 
яри. Землю навколо каменів ґрунтовно 
утрамбовуємо. Якщо кам'янистий садок 
досить великий, то потрібно подбати 
про систему стежок або «сходинок» для 
більш легкого догляду за рослинами. Ці 
«комунікації» повинні бути надійними 
і зручними, але не повинні псувати ви-
гляд садка.

Якщо схил ділянки дуже крутий, то 
за допомогою так званих підпірних сті-
нок доцільно створювати тераси, розби-
ваючи перепади висот. Ширина ступенів 
тераси залежить від величини території 
ділянки і може досягати декількох ме-
трів. Тераси використовують для різних 
цілей (квітники, висячі сади, зони відпо-
чинку...), а ось на самій підпірній стінці 
можна створити вертикальний рокарій. 
При виборі такого варіанту, стінку по-
трібно складати з природного каменю 
без використання будівельного розчину 
(якщо висота тераси 50-60 см) або, при 
більшій висоті, укладаючи камені на 
цементний або вапняний розчин. Якщо 
підпірна стінка не зв'язується розчи-
ном, камені укладаються з невеликим 
зсувом всередину тераси. Заповнюючи 
щілини між камінням землею і виса-

джуючи туди подушковидні рослини, 
ми створюємо «квітучу» стіну. Залежно 
від крутизни схилу, терас може бути 
кілька і відповідно кілька квітучих вер-
тикалей. Якщо підпірна стіна зроблена з 
використанням сполучного розчину, то 
по верхньому зовнішньому краю тераси 
можна висадити ампельні культури. Всі 
підпірні стінки потребують фундаменту 
і обов'язкового дренажу.

Вже на етапі закладки каменів ро-
карій буде виглядати красиво. Восени 
можна спробувати посадити трохи цибу-
линних рослин (крокуси, видові нарци-
си і тюльпани, пушкінії, весенніки, 
пізньоцвіт, мускарі та ін.). Якщо ці 
культури висаджувати групами, то на-
весні ваша гірка буде дуже ефектною.

Навесні на зазначених місцях плос-
кого рокарія, хрестоподібно надрізуємо 
геотекстиль або плівку, висаджуємо 
рослини, намагаючись при цьому під-
креслити красу каменів. На схилі рос-
лини висаджуємо біля каменів так, щоб, 
розростаючись, деякі з них прикривали 
наші валуни. Але не повністю, а лише 
частково. І хоча для 
рокарію зазвичай від-
бирають рослини оригі-
нальної форми (бажано 
вічнозелені або тривало 
декоративні), потрібно 
не забувати, що це – сад 
каменів, і тут головні 
вони.

У квітні поруч з впев-
нено квітучим жовтим 
алісумом скельним 
будуть чарівно вигля-

дати бузкові квітки печіночниці 
трилопатевої, що трепетно при-
тулилася до камінця. У травні еста-
фету приймуть квітучі розкішними 
подушками або широкими струм-
ками обрієта, роговик, багато-
річний іберис (стінник), флокс 
шилоподібний. Потім настане черга 
примул, карликових ірисів, ло-
микаменів, мильнянки, потім 
зацвітуть дзвіночки, армерія, 
очитки... Чудово будуть виглядати 
низькорослі хвойні рослини: яли-
на звичайна Літл Гем, кипарисовик 
горохоплідний Санголд, ялівець ле-
жачий Нана, ялівець звичайний Де-
преса Ауреа, Спотті Спредер, туєвик 
поникний. З північного боку нижніх 
каменів можна висадити кілька ку-

щів папороті.
На північній стороні кам'янистого 

саду потрібно висаджувати тіньолю-
биві і тіньовитривалі рослини: яли-
на сербська Гном, Мініма, кипарисовик 
грохоплідний Плюмоза компреса, ялі-
вець звичайний Грін Карпет, туя захід-
на Глобоза, Даніка, ялиця бальзамічна 
Пікколо, волчеягідник, хости, папороті, 
низькорослі види діцентри, брунеру, 
бадан, астильби, манжети, аквілегія, 
анафаліс, ломикамені, живучка, по-
чвопокривні дзвіночки Пожарського, 
карпатський, гарганський, калужниця, 
доронікум, молочаї, примули, медунки, 
очитки, чистець, тіарела, печіночниця 
і, звичайно ж, багато цибулинних рос-
лин... При наявності захищаючого ві-
трового екрану можна висадити вічно-
зелені форми рододендронів. Як бачите, 
асортимент зовсім не маленький. Від 
вашої фантазії залежить, як буде оформ-
лена гірка-рокарій.

Удачі Вам і творчих успіхів!
Ольга Пилипівна Мельник

Клуб ОЗ, м. Київ
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Свій перший саджанець винограду 

я посадив в далекому 1993 році, пода-
рував мені його сусід по ділянці. Це 
була гібридна форма 27-8-1. Жив я тоді в 
рідному домі. Потім з того куща зрізав 
живця і посадив ще один кущ. Цей вино-
град універсальний – його можна їсти, 
робити з нього сік і вино, він стійкий 
до хвороб і морозу. Обидва ці кущика я 
плекав, доглядав, як міг, тому що осо-
бливих навичок не було, і обрізав їх, як 
умів, бо не знав, як треба. Але все одно, 
як би там не було, виноград  давав пло-
ди.

У 1995 році придбав на ринку саджа-
нець винограду «Русский ранний». У 
1999 році я познайомився з Наталею, 
моєю дружиною. Ми відразу знайшли 
спільну мову як в сімейно-побутових 
питаннях, так і в садово-городніх спра-
вах. Пригадую, як мені дуже сподоба-
лася її велика присадибна ділянка роз-
міром в 11 соток, а в мене було землі в 
два рази менше. Я переїхав до неї, і ми 
удвох почали творити своє майбутнє і 
в родині, і на городі. Тут я відразу по-
садив три саджанця винограду: 2 кущи-
ка тієї ж гібридної форми 27-8-1 і один 
кущик сорту «Алёшенькин». Ці старо-
жили ростуть у нас до сих пір разом з 
Лесею Українкою та Молдовою. У 2002 
році я додав на ділянку нові сорти: Рі-
шельє, Оригінал чорний, Подарунок За-
поріжжю, Страшенський і ще один кущ 
Молдови. З 2005 року додалися сорти Та-
лісман, Кеша, ЮХД, Новий П.З.

Всі ці роки, поки насаджував нові 
сорти і гібридні форми, навчався агро-
техніці, щепленню, підгодівлі. Формов-
ку підбирав таку, яка б мені підходила 
і за зручністю роботи з кущами, і по 
врожайності. На той момент зупинив-
ся на віяловому формуванні. Проводив 
випробування в підгодівлі і обробках 
від хвороб і шкідників. Універсальним 
засобом на той час вважав бордоську рі-
дину від хвороб і настій різних трав від 
шкідників.

У 2005 році в Клубі Органічного Зем-
леробства випадково купив плоскоріз 
Фокіна і там же зацікавився великою 
кількістю біопрепаратів. Потихеньку 
почав впроваджувати їх на своїй зе-
мельній ділянці. Першими такими пре-
паратами були Гаупсин, Триходермін, 
Мікосан і Фітоспорін. З 2007 року ми 
з Наталею стали членами Клубу ОЗ. І 
з цього часу відразу ж повністю пере-

йшли на біотехнологію вирощування 
овочів, ягід, фруктів і, звичайно ж, ви-
нограду.

У 2008 році у мене вже росло близько 
30 сортів і гібридних форм винограду, 
почали вирощувати різні сорти полуни-
ці, томатів, перців з відбором найкра-
щих для нас. З 80-ти сортів полуниці, що 
пройшли випробування на нашій ділян-
ці, залишилося тільки 9. Це улюбленці 
Ольвія, Профьюжен, Клер, Корона, Мак-
сі, Секвойя, Мілан, Грандіан, Столична.

Поступово я почав розуміти, що вже 
готовий на щось більше і що мені мало 
30 кущів винограду. У мене почався но-
вий етап, або прорив, у виноградарстві. 
Я вже точно знав, що хочу вирощувати 
і як мені далі розвивати своє захоплен-
ня. У 2009 році я посадив такі сорти: 
Гурман, Софія, Ювілей Новочеркаська, 
Ніна, Шапка Мономаха та інші. Весь 
цей час я продовжував експерименту-
вати з біообробкамиі і підгодівлею на 
всіх садових і городніх рослинах. І, як я 
вважаю, домігся в цьому істотних успі-
хів. На винограді почав застосовувати 
обрізку в вигляді довгорукавного віяла, 
яка, в порівнянні з коротким віяловим 
формуванням, додала від 20 до 30% вро-
жайності. Моя колекція поповнилася 
такими новинками, як Аркадія, Алекса, 
Тасон, Заграва, Рошфор, Анюта і інші.

Два роки тому я почав чергувати 
біопрепарати з різними настоями: 
трав'яними, золи і мікроелементів. Ре-
зультати, звичайно, не можуть одночас-
но бути відмінними, але, тим не менш, 
агротехніка органічного землеробства 
мене влаштовує, я задоволений. За цією 
схемою працюю останнім часом. Я всю-
ди використовую мульчування. Навесні 

– це сіно і солома, а восени – опале листя 
з дерев. Висіваю сидерати, впровадив на 
частині ділянки крапельне зрошення.

З минулого року моя колекція сор-
тів і гібридних форм винограду значно 
поповнилася, з'явилися різні мускатні 
сорти, а також технічні. На даний мо-
мент у мене росте 120 сортів і гібридних 
форм винограду, з них 100 – плодонос-
них. Зростають і дають прекрасні вро-
жаї полуниця, малина, ожина, сморо-
дина, аґрус, годжі, зизифус, лимонник 
китайський, різні фруктові дерева, мої 
улюблениці троянди, овочі, квіти і зе-
лень. Це наша прекрасна пермаділянка.

Виноград – моє улюблене заняття, за-
хоплення і додатковий дохід для сім'ї. 
Мій розвиток у виноградарстві, садів-
ництві, овочівництві триває. Я почав 
пробувати свої сили в селекції виногра-
ду. Цього літа я приймав на екскурсію 
всіх бажаючих: сусідів, родичів, знайо-
мих. Побували в мене і дружні колек-
тиви з Ясинуватського і Авдіївського 
Клубів ОЗ.

Окремо хочеться сказати про моє 
протистояння різним катаклізмам в 
2013 році.

Скажу так, що початок сезону був 
хорошим і не віщував ніяких особливих 
проблем: всі рослини дружно стартону-
ли в зростання, розсада відмінно росла, 
саджанці винограду добре розвивалися. 
Все, що було посіяно, зійшло і набира-
ло обертів. Але було нормально до того 
моменту, поки на початку червня не 
пішов якийсь дивний дощ. Після цього, 
як то кажуть, «як бабка пошептала», все 
стало різко чахнути і пропадати. Я, зви-
чайно, трохи засмутився, тому що види 
на майбутній урожай були дуже навіть 

Я просто люблю   
                  Землю
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значні і перспективні. Але сум су-
мом, а зберігати врожай треба навіть 
в найкритичніші моменти. Так ось і 
я взявся з подвоєною силою і терпін-
ням за збереження і відновлення ба-
лансу на своїй присадибній ділянці. 
Проблем після того дощу було чима-
ло: листя на деревах почали скручу-
ватися і жовтіти, квіти на полуниці 
перестали розвиватися, огірки і всі 
гарбузові відразу пожовкли і почали 
спочатку в'янути, а потім і зовсім со-
хнути. Про томати взагалі хотів забу-
ти, оскільки все було погано.

Але життя продовжується. В екс-
треному порядку застосовував оброб-
ку в саду і городу: Циркон + Янтарна 
кислота + Липосам. Через п'ять днів 
обробку повторив: Фітоспорін + Мі-
косан + Липосам. Весь час поливав 
ґрунт Емочками. Ще через п'ять днів 
обробляв все витяжкою золи + Липо-
сам + Реаком. Для кожного виду рос-
лин додавав відповідний Реаком.

Завдяки моїм силам, терпінню та 
вірі я все ж ліквідував проблему, але 
втрати були: втрачена частина тома-
тів, не стійких до хвороб і природних 
факторів, повністю загинув цілий 
ряд огірків, повного врожаю не отри-
мав від цукіні і патисонів.

Всі ягідні культури, фруктові де-
рева і виноград дали прекрасний 
урожай. З виноградом довелося пра-
цювати частіше і збільшеними до-
зами препаратів Мікосан, Гаупсин, 
Фітодоктор та ін. Але за мою до ньо-
го турботу урожай вийшов рясний і 
екологічно чистий. Через сильну спе-
ку у нас на Донбасі затягнув всі горо-
дні культури притіняючою сіткою. 
Практично всі культури мульчую со-
ломою і сіном.

В цьому році вперше застосував 
сітки на кожну грону винограду від 
ос і птахів. Помітив у себе на ви-
нограді таку закономірність: 
поки птахи ягоду не чіпають 
– оса не сідає, як тільки пташ-
ка пошкодила ягоду – тут же 
з'являються оси, а після ос му-
рахи, і від повноцінної ягоди 
залишається суха шкірка. У 
минулому сезоні я активно за-
стосовував витяжку з деревної 
золи і настій сінної палички. 
Загалом, рік виявився важким, 
але і продуктивним одночасно.

Рекомендую всім хліборобам шу-
кати свої власні різноманітні варі-
анти застосування відповідних біо-
препаратів, настоїв, антистресових 
обробок. Позитивна дія Фітоспоріну 
відчувається на всіх городніх і садо-
вих рослинах, а Емочки прекрасно 
відновлюють структуру ґрунту. І в 
компостних переробках вони також 
дають відмінний результат.

В останні роки з'явилася велика 
різноманітність попелиці на всіх 
присадибних рослинах. Але з таким 
рятівником, як Актофіт, можна все 
вирішувати. До нього я додаю на-
стій з лушпиння цибулі, часнику, 
полину, тютюну та інших компо-
нентів.

Біотехнологія – вона жива, це 
живий світ спільно з нами на нашій 
садовій ділянці. Його треба відчу-
вати, спілкуватися з ним щодня, не 
випадково, профілактичні обробки 
проводити весь сезон з березня до 
грудня. А головне – добре годувати 
земельку. Основа харчування ґрун-
ту на ділянці нашій – це Емочки, 
а від живності – настої. Тому літо, 
спекотне для нас і наших рослин, 
не виявилося гнітючим. Хвороби і 
шкідники у нас не приживаються.

Всім любителям землі, трудів-
никам цієї землі бажаю домагати-
ся поставлених цілей, бути мудри-
ми і добрими. А можливо, ні з ким 
і не треба боротися, тільки усвідо-
мити всім, що ми порушили баланс, 
ми і зобов'язані його відновити. А це 
вже не боротьба, а просто Любов до 
Землі!

Хай щастя стане доступним для 
кожного, нехай здоров'я ніколи не 
підводить.

Геннадій Прокопчук,
член Клубу ОЗ, м.Ясинувата

Донецька обл.

Мені дуже пощастило – я кілька 
років тому випадково дізналася про 

те, що є Клуб ОЗ, і виписала Вашу газету 
«до Землі з любов'ю!».

В Гуляйполі, де ми живемо, не було 
Клубу ОЗ, тому я звернулася в Запоріж-
жі до Першина Сергія. Він допоміг нам 
і з плоскорізом Фокіна, і з Емочками, і з 
бокашами, і з Мікосаном, і з іншими пре-
паратами Клубу. Результат дивовижний!

На маленькому городі, на якому було 
багато щебінки, ми з сином обладнали 
грядки. Намагалися зробити все так, як 
описує М.І. Курдюмов, і як в інший Ва-
шій літературі описується. Крім того, 
дуже сподобалися нам відеофільми про 
технології органічного землеробства, 
про досвід створення рослинних груп. 
Цікавий і красивий фільм «Садовий ди-
зайн».

Сусіди дивувалися нашій дивній об-
робці ґрунту, примушували нас скопа-
ти город, махали на наш город руками і 
говорили: «Хто ж таке на городі робить, 
нічого у вас не вродить».

І ось, в цьому році, навесні, посіяли 
все, що могли. І квіти, і овочі, і сидерати 
– все разом.

Влітку і восени город радував не тіль-
ки наше око, сусідам теж сподобалося. 
Але найбільш вражаюче – це урожай! 
Зібрали з 1 сотки більше, ніж інші з 6 
соток. З овочів ми практично нічого не 
купували, все було своє, та ще й на зиму 
запасли.

До кінця жовтня город був зелений і 
кольоровий, незважаючи на те, що вже 
пройшли перші заморозки. Помідори 
дозрівали на кущах до 1 листопада і не 
примерзли, оскільки їх прикривали чор-
нобривці, календула, айстри.

У сусідів все чорне, перекопане. А ми 
на грядки листочки підсипаємо та милу-
ємося квітами, капустою, морквою, дай-
коном, буряком, петрушкою, гарбузом, 
помідорами, редискою, цибулею. Все сві-
же, живе, без хвороб. Для нас з сином це 
подвійна радість, бо раніше ми ніколи не 
займалися землеробством.

Дякуємо Вам за хорошу, цікаву, з прак-
тичними порадами газету, за препарати, 
які допомогли оздоровити землю (земля 
в Гуляйполі дуже кисла) і рослини.

Всього Вам доброго! Успіхів Вам у до-
брих і благородних справах!

          З повагою, Марина Заярченко,
                                             м.Гуляйполе
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Хочу поділитися своїми напрацюван-
нями розмноження чорної смородини і 
нагадати окремі моменти агротехніки.

Існують традиційні способи розмно-
ження:

- діленням куща;
- горизонтальними відводками;
- дуговими відводами;
- вертикальними відводками;
- зеленими живцями;
- зеленими живцями з частиною дере-

вини;
- здеревілими живцями;
- укороченими здеревілими живцями;
- однобруньковими здеревілими жив-

цями;
- насінням.
Тим, хто буває на ділянці тільки в 

суботу і неділю, найкраще розмножува-
ти чорну смородину горизонтальними 
відводками та подовженими живцями 
із заглибленням на 40 см. Техніка роз-
множення горизонтальними відводка-
ми полягає в наступному. Навесні, до 
розпускання бруньок, навколо апро-
бованих кущів в радіальному напрям-
ку копають канавки глибиною 5-10 см. 
Сильні нульові пагони вкорочують на 
1/4-1/5 довжини, пригинають, уклада-
ють в канавки, надаючи їм горизон-
тального положення, і пришпилюють 
до землі дерев'яними або металевими 
гачками. З кожного куща відводять 5-7 
пагонів. Обрізка верхівкової частини 
сприяє проростанню всіх бруньок на 
пагонах і розвитку сильних однорічних 
приростів. Укладені в канавки пагони 
зверху присипають пухким ґрунтом або 
перегноєм (2-З см). Коли на пригнутих 

гілках виростуть вертикальні пагони 
і досягнуть 10-12 см, їх присипають на 
8-10 см компостом або змішаним з ґрун-
том перегноєм, а потім поливають. До 
осені відводки добре вкорінюються. Їх 
підкопують, відокремлюють секатором 
від материнської рослини і за кількістю 
вирослих пагонів поділяють на частини. 
Отримані саджанці з одним пагоном ви-
саджують на постійне місце в посадкові 
ями із заглибленням кореневої шийки 
на 7-10 см нижче рівня землі. Для заси-
пання використовують 8-10 кг перегною 
або компосту, 1 ст. перемішаної з ґрун-
том деревної золи, все це ущільнюється, 
поливається. Біля основи залишається 
3-4 бруньки, а іншу частину, яка може 
бути використана для розмноження 
здеревілими живцями, обрізають. На 
другому році утворюється 3-4-пагоновий 
кущ, а на третій рік починається плодо-
ношення.

Розмножую чорну смородину гори-
зонтальними відводками нетрадицій-
но. Так, восени придбав повноцінний 
саджанець рідкісного сорту  одним па-
гоном. Дуже хотілося скоріше його роз-
множити. При посадці залишив не 3-4 
бруньки, а 6. При гарному догляді вже в 
кінці червня виросли сильні пагони. Чо-
тири з них пришпилив в канавки, вида-
лив листя з тієї частини, що прикопав,  
присипав сумішшю ґрунту з перегноєм, 
а верхівкову частину довжиною 10-15 
см підпер дерев'яною рогатиною, розта-
шувавши пагін під кутом в 45-50°, часто 
поливав. З двох не прикопаних пагонів 
до осені виріс повноцінний кущ і на-
ступного року заплодоносив. У жовтні 

відділив 4 відводки. У підсумку за 
літо виростив 4 саджанця з одним 
пагоном і кущ.

У другій декаді серпня вирішив 
апробувати ще один неординар-
ний спосіб розмноження горизон-
тальними відводками. Приводом 
послужили молоді сильні паго-
ни сорту Вернісаж, що лежали 
на землі, і гостра необхідність 
якнайшвидше розмножити сорт 
«Ядрёная», тому що здеревілими 
живцями він розмножується по-
гано.

Видалив листя з частини паго-
нів, що підлягають прикопуван-
ню. Не прикопаними залишив 
кінці пагонів довжиною 15-20 см, 
з допомогою дерев'яних рогатин 

надав їм положення під кутом 45-60°. 
При прикопуванні використовував су-
міш ґрунту з перегноєм, часто поливав, 
розпушував ґрунт. Наприкінці жовтня 
по всій довжині прикопаної частини 
утворилося безліч корінців довжиною 
2-3 см. Відводки сорту Вернісаж відокре-
мив і висадив на постійне місце. Пере-
садку сорту «Ядрёная» переніс на весну. 
Навесні пересадку не провів, і за літо з 
відводків з одним пагоном виросли по-
тужні кущі, а два з трьох заплодоноси-
ли. Висаджені відводки сорту Вернісаж 
перетворилися за літо в повноцінні 
кущі. Отримав повне задоволення від 
результатів проведеного експерименту. 
Восени доведеться отримані кущі сор-
ту «Ядрёная» висаджувати на постійне 
місце. В публікаціях рекомендують при 
пересадці куща вкорочувати пагони на 
1/3. На практиці такі кущі розвивають-
ся погано. Необхідно видаляти пагони 
до рівня землі. Таку ж думку висловлю-
ють багато досвідчених вчених-практи-
ків. Планую залишити необрізаними 
1-2 пагони, щоб використовувати їх для 
розмноження горизонтальними відвод-
ками.

Восени, при створенні малиннику ви-
рішив обсадити його чорною смороди-
ною. Саджанців бажаного сорту не ви-
явилося, і вирішив висадити на постійне 
місце подовжені живці із заглибленням 
на 40 см. Завдяки цьому забезпечується 
рідкий полив, тому що на такій глибині 
довго зберігається вологоємність ґрун-
ту. При підготовці 30 посадочних ям 
для заглиблення подовжених живців на  
40 см виходять великі трудовитрати. 

Способи розмноження
чорної смородини
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Щоб цього уникнути, придумав дуже 
просте пристосування. Нижній кінець 
50-міліметрової залізної сантехнічної 
труби довжиною 110 см сплющив, а щоб 
метал не давав тріщин, довелося нагрі-
ти до червоного. Для зручності в роботі 
у верхній частині труби приварив руч-
ку. На висоті 40 см зробив обмежувач, 
обмотавши трубу кольоровою ізоля-
ційною стрічкою. Після розмітки дуже 
швидко (2-3 ударами кувалди) зробив 
пробоїни в ґрунті. А щоб крім живця в 
пробоїну можна було помістити і пере-
гній, робив легкий конусний розворот, 
використовуючи великий важіль труби 
і повертаючи її в різні боки, а потім по 
колу. Живці опустив в пробоїни, а по-
рожнечі заповнив перегноєм, ущільнив, 
добре полив. На виконання цієї роботи 
пішло дуже мало часу.

У грудні на аматорському ринку при-
дбав науковий довідник «Ягідні культу-
ри» М.А.Павлової. Автор пише, що якщо 
занадто довгі живці (більше 18-20 см) по-
садити на глибину більшу, ніж обробле-
но ґрунт, то вони своїм нижнім кінцем 
потраплять в несприятливий для роз-
витку коренів шар ґрунту – шар, бідний 
поживними речовинами, ущільнений, 
не прогріваємий сонцем. В таких умовах 
живці розвиватися не будуть, хорошу 
кореневу систему не дадуть через неста-
чу харчування, тепла і повітря. В ре-
зультаті живці можуть загинути. Така 
інформація фахівця стала наводити на 
думку, що мою затію навесні очікує про-
вал. На превелике щастя, теоретичне 

обґрунтування на практиці 
не підтвердилося, і мій екс-
перимент мав повний успіх.

Навесні до розпускання 
бруньок залишив на поса-
джених живцях по 5-6 бру-
ньок, інші видалив. Після 
дощу розпушив пристов-
бурні смуги, замульчував 
перегноєм. Видаляв квітки 
на окремих живцях. За літо 
з подовжених живців вирос-
ли саджанці не з одним па-
гоном, а повноцінні кущі з 5-6 пагонами, 
які в наступному сезоні вступлять в пло-
доношення. Такий спосіб розмноження 
дозволяє отримувати урожай вже на 2-й, 
а не на 3-й рік. Щоб молоді кущі добре 
плодоносили, в жовтні під кожен кущ 
вношу по 8-10 кг перегною (компост) і 1 
ст. деревної золи.

Влітку полив проводжу в такі строки 
(за рекомендацією А.А.Новікова з ВНІІС 
ім. Мічуріна): через 10-15 днів після цві-
тіння; в період наливання ягід; за 2 тиж-
ні до збору врожаю, що сильно познача-
ється на збільшенні розміру ягід; після 
збору врожаю (при нестачі вологи). По-
лив після збору врожаю сприяє закладці 
квіткових бруньок – основи майбутньо-
го врожаю – і кращій підготовці рослин 
до зими. В суху осінь також застосовую 
підзимній полив в жовтні, забезпечую-
чи вологозарядку ґрунту на глибину 1 м. 
Перед поливом пристовбурні смуги роз-
пушую садовими вилами, щоб не пошко-
дити коріння. Надвечір проводжу полив 

дощуванням, тому що смородина дуже 
любить вологість повітря. Температура 
води близька до температури повітря, 
тому що колодязь розташований на бе-
резі болотця, що висихає.

Розміщення рядів в напрямку схід-
захід ефективніше, ніж північ-південь. 
А розташування кущів на відстані 75 см 
дозволяє, завдяки щільній посадці, дов-
го зберігати вологість повітря в посадці. 
Міжряддя роблю 1,5 м.

З великим задоволенням вирощую 
комплексностійкі до хвороб, велико-
плідні, з хорошими смаковими якостя-
ми, транспортабельні, високотоварні 
сорти селекції К.Н.Копань, В.П.Копань. 
Маю багато їх сортів, а до лідируючих 
слід віднести: Софіївська, Ювілейна 
Копаня. Задоволення також отримую 
від вирощування сорту Краса Львова 
(селекції Львівської філії НІІС УААН), 
«Ядрёная» (Росія).

Г.Д.Федоров, 
Клуб ОЗ, м. Київ

Робиться він дуже просто, а вихо-
дить неймовірно смачним. Просто 
якось домовилися зустрітися з дру-
зями і погуляти в парку, і треба було 
щось взяти для перекусу. В мене була 
пастила, зроблена в сушарці Ізідрі, і 
фрукти з насінням. Нічого особливо-
го.

Отже.
Беремо пастилу – кількість зале-

жить від запитів. Якщо брати цілими 
кружечками і робити великий і кру-
глий тортик, то треба мінімум 5-6 шт. 
Я робив на трьох всього з 2 кружечків, 
розрізаючи їх під розмір пластиково-
го контейнера. Пастила у мене була 

яблучно-сливова – до речі, дуже 

вдале поєднання.
Потім готуємо крем. Пропорції 

приблизні і дивитися треба по кон-
систенції. У чашковому блендері пе-
ремелюємо сире насіння соняшнику, 
банани і мед. Кількість залежить від 
розміру. На два листка пастили у мене 
пішло 6 бананів, 2 склянки насіння і 2 
ст. ложки меду. Але пропорції можна 
міняти за смаком. Збивати в блендері 
треба ретельно, до однорідної в'язкої 
маси.

Потім змащуємо наші коржі з па-
стили кремом. Я зробив два шари 
з крему, в який додавав ще дрібні 
шматочки самого банана, і два з дріб-
ними шматочками лимона. Зверху я 

промазав кремом і краси-
во уклав шматочки банана 
і подрібнений волоський 

горіх з потертим шоколадом. Усе!
І нехай вас не бентежить простота, 

головне – результат. А результат, без-
сумнівно, порадує.

На здоров'я!!!
Захаров Олег, м. Київ

Корисний тортик на швидку руку
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Фахівці-мікробіологи зібрали гро-
ші на акцію з очищення донних від-
кладень кутової частини Амурської 
затоки. У понеділок, 11 липня, волон-
тери зліпили майже 35 тисяч глиня-
них колобків з ефективними мікроор-
ганізмами.

Студенти школи природних наук 
ДВФУ і фахівці-мікробіологи загото-
вили тисячі глиняних колобків, які бу-
дуть очищати дно Амурської затоки. 
За словами екологів, кутовій частині 
акваторії, що відрізана низьководним 

мостом, загрожує замулення, 
евтрофікація і накопичення 
забруднювачів. Для запобі-
гання негативним процесам 
необхідне масштабне очищен-
ня донних відкладень.

За словами фахівця при-
морського ЕМ-центру Кате-
рини Євсєєвої, з проблемою 
допоможе справитися техно-
логія ефективних мікроорга-
нізмів.

«Понад місяць тому ми вирішили 
організувати цю акцію. Тому що ця 
акваторія проблемна, через нізьковод-

ниий міст водообмін сповільнився, і 
деякі місцеві жителі вже скаржаться 
на неприємні запахи і заболоченість 

прибережних територій. 
Ми організували збір ко-
штів. Планували набра-
ти 200 тисяч рублів, але 
зібрали лише 109 тисяч. 
Однак акція відбудеть-

ся. Вся сировина і робота волонтерів у 
нас безкоштовні, гроші підуть тільки 
на регулярний моніторинг стану води 
і донних відкладень – це обов'язкова 

вимога Росспоживнагляду. Також 
інститут океанології ДВО РАН пого-
дився безкоштовно аналізувати газо-
ві процеси в акваторії», – повідомила 
Катерина Євсєєва.

Для очищення донних відкладень 
будуть використані спеціальні колоб-
ки. До їх складу входять глина, фер-
ментовані ефективними мікроорганіз-
мами висівки і рідкий ЕМ-препарат. 
Для проведення акції студенти зліпи-
ли близько 35 тисяч таких колобків. 
На сушку їх помістили під тентом на 
відкритому повітрі. За словами фа-
хівців, протягом тижня ЕМ-колобки 
будуть застигати і покриватися білим 
нальотом, що стане показником того, 
що організми освоїлися і готові при-
йти на допомогу затоці. Закидати на 
дно акваторії колобки будуть з семи 
точок на узбережжі. Акція «десанту-
вання» пройде цієї неділі. Також крім 

акції з очищення донних 
відкладень на березі затоки 
пройде санітарне прибиран-
ня узбережжя.

Нагадаємо, подібні акції 
вже проводилися на прісно-
водних водоймах Владивос-
току – ставках Мінного міс-
течка і озері Чан. Екологи 
стверджують, що хіміко-біо-
логічні показники в воді цих 

об'єктів покращилися.
Нагадаємо, технологія ефектив-

них мікроорганізмів ґрунтується на 
розміщенні в проблемну середу корис-
них бактерій, що харчуються різни-
ми забруднювачами. Перебуваючи у 
воді, ЕМ-препарати відновлюють як 
хімічну, так і мікробіологічну рівно-
вагу.

Маргарита Бабченко (текст), 
Сергій Орлов (фото)

Джерело – VL.ru

ЕМ-колобки в Амурській 
затоці
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За словами японського дослідника 
Масанобу Фукуока, кожна рослина при-
носить максимум користі, якщо її вжи-
вати відразу після дозрівання. Літо – 
спекотна пора, а в другій половині літа, 
окрім дозрілих фруктів і овочів, підхо-
дить час злаків. Зігріті літнім сонцем 
злакові культури насичують організм 
людини всім необхідним. Споживаємо 
ми ці культури у вигляді каш і хліба. 
Недарма кажуть «Хліб – всьому голо-
ва». Але, рафіновані продукти, в тому 
числі і сучасний хліб, – не можуть за-
безпечити людський організм усім 
необхідним. Ймовірно, тому у всіх роз-
винених країнах так поширені штучні 
вітаміни, мінерали та різні мікроеле-
менти в таблетках, які потрібно купу-
вати в аптеці.

Ось які основні причини зникнення 
цілющої сили злаків, з давніх часів і до 
сьогодні, я виділив для себе:

1. Механічне подрібнення зерна (є 
теорія, що у людей почали хворіти 
зуби, коли їх залишили без роботи – 
з'явилися млини). Цілісне зерно несе 
повний енергетичний потенціал, і зо-
всім незначна кількість його здатна 
повністю наситити організм. Потрібен 
час, можливо, кілька поколінь роду 
людського, щоб відмовитися від шкід-
ливих продуктів і налаштуватися на 
ідеальну їжу.

2. Температурна обробка (під час дії 
температури при випічці і приготуван-
ні страв втрачається значна кількість 
корисних речовин). В даному випадку 
продуктів треба більше, органи трав-

лення катастрофічно розширюються в 
спробі наситити організм.

3. Вплив дріжджів або розчинів 
(дріжджове бродіння змінює структуру 
речовин, смакові якості, при попаданні 
в організм погіршує засвоєння їжі і по-
рушує кислотно-лужний баланс).

4. Вплив електромагнітного поля (з 
розвитком цивілізації дров'яні печі за-
мінили на електричні, які змінюють за-
ряд продуктів, спотворюють структуру 
води і інформацію).

5. Використання домішок (сучасна 
проблема, коли до продуктів під час 
приготування додають розпушувачі, 
емульгатори, консерванти, смако-аро-
матичні добавки і барвники з метою 
надання зовнішнього вигляду, продо-
вження терміну придатності і заміни 
цінних складових більш дешевими на-
повнювачами).

Приблизно посередині цього списку 
з'явилася ще одна проблема, вирішити 
яку взявся Клуб Орга-
нічного Землеробства 
– це неправильна об-
робка ґрунту, моно-
культурне вирощу-
вання, застосування 
хімічних добрив і за-
собів захисту рослин. 
Звичайно, ці ж про-
блеми стосуються і ін-
ших продуктів харчу-
вання, але зараз – час 
хліба! Тому про хліб.

У наш час є безліч 
інформації, яка вказує 

на недоліки в харчуванні і дає по-
ради, як його змінити на краще. 
Серед кращих книг – Біблія, книги 
Володимира Мегре, Поля Брегга, 
Порфирія Іванова. Але для бага-
тьох, і особисто для мене, не вся 
отримана інформація стала відра-
зу зрозуміла. Також не завжди хо-
четься щось міняти в своїх звич-
ках. І справжнім імпульсом, який 
покликав на боротьбу з собою, ста-
ла книга польського автора Кос-
тянтина Моес-Оскрагелло «При-
родна Їжа Людини» (видана в 1896 
році, перевидана в 1992 році). Вона 
і сьогодні не втратила своєї сили 
і актуальності. Всім рекомендую 
цей шедевр, його можна знайти в 
бібліотеці.

Якщо злаки ви виростили на 
власній ділянці, традиційних сор-

тів, з любов'ю, а хлібці випечені в укра-
їнській печі – на шляху до ідеального 
харчування залишаться тільки перші 
дві умови з наведених вище.

Юрій Томілець,
Клуб ОЗ, смт. Козелець. 

Фото автора

Час хліба

ПЕРЕВІРЕНІ РЕЦЕПТИ

Хліб пшеничний.
Борошно грубого помелу роз-

мішуємо теплою водою (1 частина 
води, 2 частини борошна). Вимішу-
вати до тих пір, поки руки не будуть 
відставати від тіста. Тісто поставити 
в тепле місце на 1-2 години, щоб під-
нялося. Зробити хлібці і випікати.

Житній хліб.
Робиться так само, як пшеничний, 

тільки тісто витримують в теплому 
місці 3 години. Такий хліб зберіга-
ється до 3 тижнів.



Щомісячна газета «до Землі з любов'ю!» № 9 (110) вересень 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 , буд. 3, кв.141, Видавництво «До Землі з любов'ю» , тел./факс: (044) 331-27-55,  e-mail: izdat@cluboz.net. 
Редактор: Роман Зайцев. Віддруковано: ТОВ «УКРПОЛIГРАФМЕДIА». Передплатні індекси: 37007 (укр.) та 99599 (рос.). 
Загальний тираж: 12000 прим. Використання матеріалів газети дозволяється з посиланням на першоджерело. 

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

та в регіонах:
Артемівськ ...... (066) 233-04-38
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
Жашків  ........... (097) 917-83-46
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
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 .. (095) 343-82-28
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!»

Фаза Місяця Частина рослини ^ Овен d Терези

� Повний Місяць Плід _ Телець e Скорпіон

� Спадний Місяць Корінь ` Близнюки f Стрілець

� Новий Місяць Квітка a Рак g Козеріг

� Зростаючий Місяць Листок b Лев h Водолій

Положення Місяця в Зодіаках c Діва i Риби

висхідний Місяць низхідний Місяць

Місячний календар складений по книзі І.Паунгер "Все в потрібний момент".
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1 Сб d � 1/2 1 Вт f 3 1 Чт g 3

2 Вс e 3 2 Ср f 4 2 Пт g 4

3 Пн e 4 3 Чт f 5 3 Сб h 5

4 Вт e 5 4 Пт g 6 4 Вс h 6

5 Ср f 6 5 Сб g 7 5 Пн h 7

6 Чт f 7 6 Вс h 8 6 Вт i 8

7 Пт g 8 7 Пн h � 9 7 Ср i � 9

8 Сб g 9 8 Вт h 10 8 Чт ^ 10

9 Вс g � 10 9 Ср i 11 9 Пт ^ 11

10 Пн h 11 10 Чт i 12 10 Сб _ 12

11 Вт h 12 11 Пт ^ 13 11 Вс _ 13

12 Ср i 13 12 Сб ^ 14 12 Пн ` 14

13 Чт i 14 13 Вс _ 15 13 Вт ` 15

14 Пт ^ 15 14 Пн _ � 16 14 Ср a � 16

15 Сб ^ 16 15 Вт ` 17 15 Чт a 17

16 Вс _ � 17 16 Ср ` 18 16 Пт b 18

17 Пн _ 18 17 Чт a 19 17 Сб b 19

18 Вт ` 19 18 Пт a 20 18 Вс c 20

19 Ср ` 20 19 Сб b 21 19 Пн c 21

20 Чт a 21 20 Вс b 22 20 Вт c 21

21 Пт a 22 21 Пн c � 22 21 Ср d � 22

22 Сб b � 23 22 Вт c 23 22 Чт d 23

23 Вс b 24 23 Ср d 24 23 Пт e 24

24 Пн b 24 24 Чт d 25 24 Сб e 25

25 Вт c 25 25 Пт d 26 25 Вс e 26

26 Ср c 26 26 Сб e 27 26 Пн f 27

27 Чт d 27 27 Вс e 28 27 Вт f 28

28 Пт d 28 28 Пн f 29 28 Ср g 29

29 Сб d 29 29 Вт f � 30/1 29 Чт g � 30/1

30 Вс e � 30/1 30 Ср f 2 30 Пт g 2

31 Пн e 2 31 Сб h 3


