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Здрастуй, шановний читачу!
При одному тільки напи-

санні назви «Труд» переді мною ві-
дразу встає образ мого діда Миколи 
Петровича Возики, що читає газету. 
Такий собі трудівник, добродушний 
сім'янин, дачник, що зовні нагадує Та-
раса Бульбу в описі Гоголя. Я завжди 
дивувався в дитинстві: навіщо читати 
величезні статті з різних пленумів, 
засідань, їх рішення, плани на май-
бутнє? Може, для того, щоб відчувати 
причетність, бути частиною загально-
го, цілого, цілісного... і підтверджува-
ти це почуття справами, працею на 
благо вітчизни, вирішуючи завдання 
з відновлення країни після війни, ви-
ховання працьовитих, здорових дітей і 
онуків, створюючи майбутнє...

Навіщо взагалі придумали газети? 
Пропоную нам разом, шановні чле-
ни Клубу Органічного Землеробства,  
подумати і про нашу з вами газету, 
і про газету, як явище в нашому су-
спільстві, в світі взагалі.

 Впевнений, що, трохи подумавши, 
кожна людина може прийти до ви-
сновку, що будь-яка газета – це, перш 
за все, засіб інформування і певного 
впливу. Ми ж з вами пам'ятаємо (або 
згадаємо, якщо забули), що перші га-
зети – це засіб ідеологічної боротьби. 
Їх призначення – підготовка до заміни 
влади, представлення нового способу 
життя,  держави або всього світу.

Одну з таких газет, що видаються 
на західні кошти за кордоном, я вже 
згадав на початку листа – це «Іскра», 
з якої розгорілася пожежа громадянсь-
кої війни. Результат діяльності газети-
палія багатьом з нас відомий – зміна 
ідеології на величезній території, на 
згарищі якої виникли нові державні 
утворення.

Звичайно, на організацію самої «ре-
волюції» – перевороту витрачаються 
величезні кошти з-за кордону, але 
підготовкою та супроводженням її за-

вжди займаються місцеві ЗМІ 
– газети, телебачення, радіо, на 
утримання яких, в свою чергу, 
витрачаються великі кошти.

Щоб ще раз спільно обду-
мати попередні абзаци, про-
поную «зануритися» в літопис 
нашого народу. Тут, серед ряд-
ків, свідомо виведених пером 
кіновар'ю, чорнилом і тушшю, 
зберігається справжня проста 
Правда про життя наших пред-
ків.

...Перший мах крил пташеня 
у польоті, зміцнілим пером  гімн При-
роді і Богу виводить. Піснею, вітром, 
осіннім листом... Запахом моря, кра-
сою зорі, – записував книгу Отець про 
Життя...

...Десятки тисяч років жили наші 
предки на своїй землі, вирішуючи на 
Віче питання управління, розуміючи 
книгу Отця, написану живими буква-
ми Природи...

Пізніше, передчуваючи біду, ство-
рили предки свою образну азбуку, і по-
чали вести літопис, створювати книги, 
при читанні яких у читача народжува-
лися живі картини минулого. Кажуть, 
такі книги збереглися і до цього дня...

Зі встановленням християнства на 
Русі, вводиться і нова абетка, яка до-
помагає впровадженню нової ідеології 
і сприяє забуттю попередніх десятків 
тисяч років (підгризання наших ко-
ренів). Далі і цю нову абетку Петро-І 
видозмінив в 1710 році, перед цим в 
1700 році – відкинувши більше 5000 
років нашого літопису – ввівши новий 
юліанський календар, в якому після 
літа 7208-го прийшов 1700-й рік. Ну 
і, звичайно, реформа 1918 року, коли 
Луначарський остаточно «кастрував» 
кирило-міфодієвську абетку, до якої 
народ, завдяки праці своїх геніїв, зміг 
пристосуватися, навчився висловлю-
вати широту своєї думки навіть за до-
помогою трохи більше 30-ти букв...

Що ж ми бачимо з писаного 
кіновар'ю і чорнилом літопису? Бачи-
мо, що для підкорення Русі не тільки 
стравлюють народи, як зараз, або наць-
ковують гитлерів, як часто бувало, – а 
й змінюють нашу писемність, вносячи 
корективи в азбуку і перетворюючи її 
в алфавіт.

За допомогою газет та інших ЗМІ до 
нас прийшли західні «цінності»: влада 
грошей, приватна власність, зайвий 
комфорт, принцип «нічого особистого – 
тільки бізнес», гомосексуалізм, пропа-
ганда сексу і насильства. Питаннями 
освіти, виховання, пенсійного забезпе-
чення, прав і свобод, охорони здоров'я 
займаються МВФ, різні фонди західних 
демократій – тобто ті, хто вже століття-
ми старанно викорінюють народи Русі.

У ці дні я багато думаю над словом 
«правда». Словник його тлумачить, 
як те, що відповідає дійсності. Але 
існує думка, що у кожного – своя прав-
да. Ось я і задумався, чи може бути у 
кожного своя правда, чи все ж це своя 
оцінка, погляд, уявлення, суджен-
ня про Правду, дійсність? Це слово 
вже давно застосовують і в газетах.   
Ось, наприклад, газета «Комсо-
мольська правда». Вона видається 
і зараз, але «сьогоднішня правда» 
в ній, я думаю, відрізняється від 
«правди» часів Хрущова або Бреж-
нєва. (Продовження на стор. 8)   

Газета Клубу 
органічного землеробства

Washington Post, New York Times, Іскра...
Труд, Правда, до Землі з любов'ю!...

Що означають ці слова? Яку роль відіграли й відіграють ці слова і 
газети в житті цілих народів і нашому з вами? Який образ за кожним 

словом і кожною буквою в цих газетах...?
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Доброго дня Вам, шановні друзі!
Написати знову до нашої га-

зети спонукали мене дві речі – ювілей 
газети «до Землі з любов’ю!» і замітка 
в газеті «Сільські вісті». Ювілей нашої 
газети  – це чудова і радісна дата, яка 
надихає на роздуми і бажання більше 
спілкуватись.

А в газеті «Сільські вісті» я прочи-
тала, що наша рідна Україна вдало 
розвиває органічне виробництво, на-
рівні з іншими країнами – це значить, 
що більше 1% сільгоспугідь зайняті 
під органічне виробництво (такий і 
світовий показник).

Отже, і ми, члени Клубу ОЗ, входи-
мо в цей 1%. Я – член Клубу ОЗ з 2010 
року, і рада, і горда тим, що належу до 
цієї команди.

Розповім ще раз про ремонтантну 
малину. Малина – одна із самих смач-
них і корисних ягід, її люблять і діти, 
і дорослі. Вона рано починає плодоно-
сити і не примхлива у вирощуванні, 
тільки потрібно віднестись до неї з 
любов’ю.

Про ремонтантну малину писалось 
вже багато, але я хочу розповісти про 

свої сорти, які дають два врожаї за 
літо і досить вагомі. Я не згодна з ав-
тором статті за червень 2016 року, що 
краще вирощувати один урожай ре-
монтантної малини. Перевіривши ба-
гато сортів такої малини, я залишила 
в себе два: «Бабье лето» і «Брянское 
чудо».  Обидва сорти дають великі за-
пашні ягоди, мають чудові смакові 
якості.

«Бабье лето» дає дуже гарний пер-
ший ранній урожай і трішечки гірший 
другий, який достигає вже в серпні.

«Брянское чудо» дає слабший пер-
ший урожай, а другий, що стигне у 
серпні-вересні – просто чудовий!  

Малину краще саджати восени – на-
прикінці вересні – в жовтні. Я саджу 
в 1-2 ряди, щоб зручно було  збирати 
врожай. Малина любить сонячні міс-
ця або легеньку напівтінь. Не буду 
зупинятися на всім відомих істинах, а 
розповім про основне. 

Основа врожаю закладається 
осінню. Я обрізаю верхівки пагонів 
на чверть висоти. Під кущі малини 
вношу велику кількість компосту. 
Компост готую заздалегідь – з листя, 

бур’янів, трави, 
соломи, харчових 
відходів, курпо-

мету і ЕМ-бокашів.  Внесений ком-
пост вкриваю товстим шаром листя, 
при потребі поливаю.

Навесні не потрібно рихлити землю 
чи боротися з бур’янами – все зробить 
мульча. Потрібно обрізати примерзлі 
верхівки пагонів і прорідити кущі, за-
лишивши 5-6 пагонів. І головне – ма-
лина любить вологу, її потрібно поли-
вати 1 раз на тиждень,  якщо відсутні 
дощі. І урожай не забариться.

Після збору першого врожаю ре-
монтантної малини одразу ж видали-
ти старі пагони, а молоді прорідити, 
якщо є потреба.  В малини сорту «Ба-
бье лето»  можна прищепити верхівки 
на висоті 60-70 см для розгалуження 
гілок, а сорт «Брянское чудо»  при-
щепки не потребує, бо пагони малини 
самі розгалужуються майже по всій 
висоті, і повторний урожай отримує-
мо чудовий. Восени все повторюємо 
знову.

Отже, я – ЗА ремонтантну ма-
лину і ЗА гарні врожаї за літо, чого і 
Вам всім бажаю!

Галина Козятинська,
Член Клубу ОЗ, м. Богуслав. 

Клубна команда. Я – ЗА!

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

10 січня 2017 року в  Києві від-
будеться СВЯТО, приурочене до де-
сятиріччя нашої газети. Раді вам по-
відомити, що в рамках свята також 
відбудеться ЯРМАРОК ПРОДУКЦІЇ 
членів Клубу Органічного Землероб-
ства.

Це означає, що члени Клубу ОЗ, які 
своїми руками вирощують органічні 
продукти або ж виробляють будь-яку 
продукцію, можуть представити її і 
запропонувати іншим членам Клубу 
ОЗ, а також гостям свята. Для цього 
необхідно зателефонувати до орг- 

комітету свята і 
домовитись про 
свою участь.

Отже, на на-
шому святі буде 
три основних 
дійства:

•  Ярмарок про-
дукції членів Клу-
бу ОЗ;

•  Розіграш та 
вручення призів 
для перемож-
ців конкурсу на 
статтю в газету;

• Святковий концерт.

Місце проведення свята:
Культурно-розважальний ком-

плекс «Бінго», проспект Перемоги 
112 (біля ст. метро Святошин)

Час проведення: з 15:00 до 20:00

Запрошення можна придбати 
в Клубі Органічного Землероб-
ства або замовити в оргкомітеті.  
Вартість 15 гривень.

Оргкомітет свята:
096-704-12-51 050-941-64-86

067-45-75-777

Ярмарок, розіграш призів і концерт

Ну чому, – коли говорять 
"розіграш призів", більшість чу-
ють "призи", і мало хто звертає 

увагу на "розіграш" ?!
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Роби з нами!
  Роби, як ми!
    Роби краще за нас!

Доброго всім дня. Я хочу обігріти 
вас нашою РАДІСТЮ! Влітку си-

лами клубників і лубенців ми зробили 
колосальну справу. А результат приголо-
мшив усіх. Отже...

Ливні цього літа в одну мить закрили 
купальний сезон – вода вимила старі по-
ховання тварин (50-річні), потім по річці 
Сулі пішла чорна масляниста рідина, 
яка лягла на дно 2-3 см шаром, кепсько 
пахла. Риба спливла догори черевом, а 
втеча раків з річки в усі сторони оста-
точно стривожила наші душі. Ініціа-
тивна група пішла на прийом до мера, 
наші пропозиції щодо використання ЕМ-
технології для очищення річки вислу-
хали, результату нуль. І тоді прийшло 
рішення організуватися самим і почис-
тити ставок в межах міста, купання в 
якому було заборонено багато років.

Наша ПОДЯКА Віталію Симонову за 
теоретичне навчання нас, за терпіння 
– ми дзвонили по кілька разів на день, 
уточнювали деталі. Віталій повністю ке-
рував нами. В нас був вогонь, а Віталій 
підтримав нас словом і продукцією. По-
зитивний результат – багато в чому за-
слуга Віталія Симонова.

Щире СПАСИБІ Оксані Соколан, Сер-
гію Першину, Роману Зайцеву за допо-
могу в проведенні нашої акції. Петро 
Монець, СПАСИБІ за матеріальну під-
тримку.

Є в межах міста Лубни ставок 4,3 га 
водного плеса. За документами дно має 
21 природне джерело. Ми вирішили по-
чистити його і довести, що ЕМ-технологія 
працює завжди! Зробили необхідні роз-
рахунки і виявилося, що нам потрібно 
18 000 грн. Відра-

зу скажу, що мерія не виділила нам ні 
копійки, але нашу заяву на проведення 
акції підписала миттєво. Ми ходили 
по організаціях, написали всім депута-
там, збирали людей, що мешкають біля 
ставка, розносили рекламки, задіяли 
всі соціальні мережі, просили, просили, 
просили... Нам приносили по 2, 5, 20 грн, 
ми всім дякували. Коли зібрали 18 040,60 
грн., зрозуміли – нам виданий кредит 
довіри від жителів міста, і ми не маємо 
права їх підвести. Призначили день то-
локи. Просили у Бога погоди – за прогно-
зом був дощ.

23 липня розвісили плакати, надули 
кульки, звучала музика і пісні. Настрій 
був піднесений, згуртувало розуміння 
необхідності починати діяти, не чека-
ти допомоги від влади. Ми місили гли-
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ну і ліпили кульки. (Від редакції: один 
з рецептів виготовлення ЕМ-колобків 
можна прочитати в газеті "до Землі з 
Любов'ю!" №3 (92) березень 2015) Переро-
били 7 тонн глини. Спочатку вели спи-
сок учасників – нам було цікаво. Дійшов-
ши до 134, вирішили не записувати далі. 
Кожна дитина отримала приз – безко-
штовний квиток на атракціон в міський 
парк. Лубенське телебачення зняло ро-
лик, взяли інтерв'ю у учасників. Журна-
лісти місцевої газети написали статтю. 
За приблизними підрахунками зліпили 
36-37 тисяч кульок.

30 липня закидали кульки в ста-
вок. Людей зібралося понад 165 осіб, 
з сім'ями, дітьми. Кульки за тиждень 
вкрилися білим пушком, смачно пах-
ли. Рознесли ящики уздовж берегів, по 
команді і під пісню «Разом нас багато» 
почали одночасно кидати куль-
ки. Потім прибрали всі ящики 
і відпочивали. Союз Чорнобиль 
виділив свою польову кухню – на-
годували всіх учасників акції ка-
шею, дитяча розважальна студія 
«Твіст» приїхала з веселою про-
грамою і клоунами Мандарином 
і Ірискою. І що приємно – після 
відпочинку наступного дня ми не 
знайшли на берегах жодного па-
пірця або пляшки!

На третій день о 5 ранку по-
верхня ставка вкрилася плямами 
білої піни. Протягом тижня піни 
ставало все більше, все густіши-
ми плями, з'явився неприємний запах. З 
дна ставку зі звуками «бууух» спливали 
грудки чогось незрозумілого. Ця маса 
разом з потоком води зливалася у водо-
стік (т.зв. «монах»). Наш ставок – перший 
(верхній) в каскаді ставків, вода з нього 

перетікає через водостік в на-
ступні. Все сміття, що сплило 
з дна, потрапляло у водостік 
і забивало його. Зрозумівши, 
що частина ЕМочок «попли-
ве» в наступні ставки, про-
вели чотири суботники за 
участю молоді з розчищення 
водостоку, вивезли два при-
чепи сміття: пакети, пляшки, 
гілки. На роботу знову ж за-
прошували через соціальні 
мережі, пояснювали, що тре-
ба взяти з собою.

Тепер про результати. На початку 
акції: вода в ставку зеленого кольору, не 
прозора, мала неприємний запах, риба 
є, але їсти її побоювалися, плити дамби, 
що знаходяться у воді, були покриті тов-
стим шаром слизького мулу. В середині 

жовтня: вода стала прозорою, від берега 
1,5-2 м чітко проглядається дно, видно 
зграйки малька, з'явилися малюки-рач-
ки, плити без мулу, немов нові, вода пах-
не рибою.

Плануємо навесні повторити ак-
цію і сподіваємо-

ся, що в 2017 році основним місцем 
відпочинку лубенців стане врятова-
ний жителями ставок.

При проведенні цієї роботи було ви-
трачено багато сил, з'являлися сумніви: 
чи буде підтримка? Були скептики, не-
задоволені, які називали нас шарлата-

нами, дорікали в пошуках 
особистої вигоди. Але коли 
лубенці шукали нас і пропо-
нували допомогу – матері-
альну, фізичну – ми розумі-
ли, що поруч є ще небайдужі 
люди, яких хвилюють такі ж 
проблеми. Ми були однією 
великою командою, ми розу-
міли, що повертаємо до жит-
тя забутий нами ж, забувший  
тепло наших рук прекрасний 
куточок Землі.

Від усієї команди бажаємо 
всім бути щедрими душею 
і допомагати нашій Землі. 

Запрошуємо до участі у весняній ак-
ції. Звертайтеся до Клубу Органічного 
Землеробства, або телефонуйте: 066-269-
62-71.

Наталія Грохольська, 
Клуб Органічного Землеробства, 

м.Лубни



6    до Землі з любов'ю!  листопад 2016

п а м ' я т н е

Пам’яті моєї мами,
Ганни Василівни, 
присв’ячується…

Було це в далекий, голодний пово-
єнний 1947 рік. Мама казали, що 

люди не помирали від голоду, як в 1932-
33-му роках, але пухли і їсти хотілось 
весь час.

Мама повернулась з Німеччини, куди 
її силоміць забрали фашисти, як і сотні 
тисяч молодих українців, які примусово 
працювали на третій Рейх. Повернулась, 
але роботи для «ворогів народу», як тоді 
іменували цих людей, не було навіть в 
бідних колгоспах, де все трималось на 
худих, змучених війною і голодом, вдо-
виних плечах, бо чоловіків повернулось 
з війни одиниці. Так сталось, що за той 
час, поки мама була в Німеччині, вона 
позбулась житла і жила по людях, аж 
поки не відсудила половину хати, в якій 
жила до війни. Перебідувавши зиму, 
мама діждалась весни, але чим садити 
город або чим його зорати, вона не зна-
ла, бо і колгоспні поля орались напів-
мертвими кіньми і коровами. Тому мама 
вирішила садити город не по ораному. 
Дивилась вона на сусідку Дуню Минай-
ку, яка поралась на незораному городі. 
Шматок землі біля хати соток з 15 був 
занедбаний, бур’ян на ньому з осені де-
не-де стояв, де вже поліг. Сил згрібати 
бур’ян не було, тому жінки садили, сія-
ли, ногами притоптуючи той бур’ян до 
землі. Дуня сіяла цибулю, а у мами не 
було. Просити було соромно, але та, ба-
чачи скруту моєї мами, Дуня поклика-
ла її та й наділила всього потроху. Так 
вони сіяли та садили цілий день, майже 
не розмовляючи – економили сили. Коли 
трохи потепліло та вже можна було са-
дити картоплю, мама дістала з-під печі 
відер зо двоє вершечків з картоплі, які 
всю зиму зрізала з тих двох клуночків 
картоплі, що дала їй двоюрідна сестра 
Химка. Перерізуючи навпіл оті вершеч-
ки, вона розкладала їх по ямках, при-
порошувала попелом і думала: «Невже 
щось виросте з цього садіння?»

Якогось дня прийшов бригадир і ска-
зав, що вона має стати до роботи коло 
свиней в колгоспі.  Згодом вона дізна-
лась, що за неї попросила свого чолові-
ка (він був на той час головою колгоспу) 
родичка мами, тітка Параня, жаліючи 
сироту, «бо в ній текла і її капка кро-

ві». Крадькома коло свиней можна було 
вкрасти пригорщу того млива, що да-
валось на корм свиням, і зварити собі 
лемішку, також в ньому попадались і 
не змелені горошини, зерно ячменю, ві-
вса. Мама все це ретельно збирала та й 
розсіювала по городі. А Дуня Минайка 
сміялась, дивлячись на молоду сусідку, 
а сама сіяла буряки в таке груддя, що 
страшно було дивитись. 

«А що воно, Ганно, виросте у нас на 
городі?», – питала Дуня. 

Мама теж так думала, але вголос про-
казала: «Усе повиростає, що насіяли.»  

Прополюючи город, вони з сусідкою 
нічого з городу не виносили, все скла-
далось у міжряддя – не було ні сили, ні 
часу. Город зацвів маками, нагідками, 
космеєю, цвіли та пахли чорнобривці та 
самосійні айстри. 

У капусті ріс кущ кропиви, ще мами-
на покійна тітка так робила, щоб не було 
попелиці на капусті, то мама теж зали-
шила кропиву на грядці.

Насилу діждалась мама молодої кар-
топельки і, взявши горщик, пішла на го-
род. На її подив, під кожним кущем була 
чималенька картопля, вона пальцями 
обережно виривала з пухкої землі карто-
плинки і акуратно знову загортала кущі 
– хай ще росте! Такої смачної картоплі 
вона зроду не їла! Посоливши, вона за 
хвилину з’їла ту картоплю і два огірки, 
які знайшла в гудині, без хліба. Вона 
раділа – є картопля, тільки б не забрали 
всю, як в 1933-му. А у Дуні в городі лопу-
шились буряки, які вона сіяла в груддя, 

але дощик розмочив його. 
Восени урожай здивував і самих гос-

подинь, і інших сусідів. Це ж як воно 
сталось? На неораному городі вродило 
всякої всячини: горох, боби, квасоля, 
соняшники, буряки, капуста, морква, 
цибуля, часник – однозубка, бо садився 
весною, гарбузи, огірки, помідори і кар-
топля – велика, чиста, немов перемита, 
сорт «Лозовка».

Мама все життя згадувала той уро-
жай і той сорт картоплі – червоненької, 
продовгуватої, крохмалистої, що гарно 
розварювався і був смачним.

Дбайливо зібравши весь врожай та 
сховавши в погріб, де вже стояла неве-
лика діжечка з квашеними огірками та 
макітра з квашеними помідорами, мама 
вже не боялась, що буде голодувати. А 
тут в кінці року, по остаточному розра-
хунку, в колгоспі дали премію – малень-
ке порося! Радості не було меж! Годувати 
свинку було чим – дрібна картопля, гар-
бузи, буряки з городу. А у Дуні виросли 
буряки, як відра! Розказувала мама, не 
знаю, може вона трохи перебільшувала, 
але все життя, коли вона бачила вели-
кий буряк, кормовий чи цукровий, вона 
говорила: «Це наче Дуні Минайчині бу-
ряки».  І потім мама вже не дуже пере-
живала, що в неї невиораний город, але 
під дією повальної істерії з оранням го-
родів трактором, вона теж орала город, 
приорювала гній, але такої картоплі вже 
ніколи в неї не було…

Морозова Тетяна Григорівна
м. Київ

Уроки землеробства від Дуні Минайки
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р од о в е  п о м і с т я

Розведенням курей я почав за-
йматися в 2012 році. Метою була 

магазинозаміна, один з етапів створен-
ня натурального господарства. Після 
отримання перших яєць прийшла дум-
ка якось розширити використання до-
машньої птиці. Раніше я бачив, як ви-
користовують курей пермакультуристи 
- Зепп Хольцер, Джеф Лоттон. Кури в їх 
господарствах розпушують і удобрюють 
грядки.

Спочатку я просто огороджував об-
рану грядку пластиковою сіткою і за-
пускав туди птахів. Однак це виявилося 
не зовсім зручно. Вони вилітали з цієї 
огорожі, їх не можна було залишити на 
ніч - доводилося щодня виловлювати 
і запускати знову. Для курей це було 
стресом, вони нерегулярно неслися. 
Тоді вирішив змайструвати щось більш 
ґрунтовне.

Перший варіант курника я пов'язав 
з вербових гілок, але він виявився важ-
ким і неміцним.

Другий варіант переносного курни-
ка-клітини вийшов у вигляді трикутної 

призми. Трикутники вибрав рівносто-
ронніми, зі стороною 80 см. А висота 
призми, точніше, довжина склала 200 
см. На торцях призми прикрутив ручки 
для перенесення.

З усіх боків, крім дни-
ща, обшив призму плас-
тиковою сіткою. З одного 
краю призми гніздо для 
ночівлі. Тепер курник 
вийшов жорсткий і досить 
легкий, можна було зали-
шати птахів на ніч. Пта-
шенята ночували в гнізді, 
а для дорослих курей він 
виявився замалий. Зате 
вони там неслися.

Кури рихлять землю до 
тих пір, поки знаходять 
якусь зелень. Коли зелень закінчуєть-
ся, закінчується і розпушування, почи-
нається трамбування. Тому на одному 
місці курник може перебувати 2-3 дня, 
потім потрібно його переставляти. Для 
того, щоб стимулювати птахів на розпу-
шення ґрунту, я підсипав їм зерносуміш 

з насіння вівса, проса, со-
няшнику, кукурудзи, 
гороху.

На фото видно об-
роблену птахами ді-
лянку і сходи вівса, 
який не склювали пти-
ці. Потім зійдуть і про-
со, і соняшник, і інші 
зерна. Таким чином, 
після курей залиша-
ється рихла ділянка, 
збагачена добривами і 
засіяна сидератами.

Помітив ще одну корисну власти-
вість курей. Якщо годувати птахів пло-
дами, ягодами з насінням, то згодом 
це насіння проростає. Тепер у мене на 
ділянці всюди ростуть сіянці яблуні, 
груші, барбарису, троянди іржавої. А в 
цьому році зійшло близько десятка ка-
вунів на різних грядках. У деяких бага-
торічників схожість насіння різко зрос-
тає після проходження через кишечник 
птиці.

На фото видно досвід застосуван-
ня птахів для обробки пристовбурного 
кола яблуні. Крім основних функцій 
птиця скльовує можливих шкідників і 
падалицю. Видно різницю між обробле-
ною та необробленою ділянками.

В ході експлуатації переносного кур-
ника стало ясно, що обрані розміри під-
ходять для пташенят у віці до 2-х міся-
ців. Для дорослих курок висоту курника 
варто зробити вищою на 20-40 см. Кур-
ник можна зробити і без спеціального 

гнізда, тоді потрібно передбачити заті-
нене місце, де птахи могли б сховатися 
в сонячний день.

На фото представлена оброблена 
ділянка через місяць. Видно «зарості» з 
сидератів - овес, просо, соняшник.

Андрій Рябов, Центр Природного 
Землеробства, м Іжевськ

Переносний курник
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н а ш е  ж и т т я
(Продовження. Початок на стор.2) 
Але дійсність і тоді, і зараз – одна, а 
ось те, в які кольори її фарбують – за-
лежить від власників газети, завдань, 
які вони ставлять. Адже це впливає 
на нас з вами – читачів їх «правди». 
Взяти недавній період в 100 років: хо-
дили до церкви, пройшла революція 
– храми спалили, комунізм почали 
будувати, багато хто забув про Бога. 
Потім, хоп, знову «революція» – роз-
вал Союзу, незалежність – і знову на-
впаки: Бог – є, а комунізм – зло. Але 
як же так?! Всього за 10-15 років таке 
«перезавантаження» в головах (зараз 
модно перезавантажувати в людей 
нову інформацію, стираючи стару). 
Образно, термінами природного зем-
леробства можна сказати так: «сильно 
підгризли нашим народам коріння 
і тепер харчування йде не від свого 
коріння (свого роду, народу), а на роз-
чинах мінеральних солей – таких собі 
«розчинах чиїхось правд»».

І ось нова «революція» – тепер пере-
завантаження йде ще швидше, – час 
прискорився, та й «заливають» зараз 
не пером з чорнилом, а за допомогою 
телебачення, радіо, інтернету.

Як же визначити Правду? Визна-
чити дійсність? Можна за допомогою 
газет і телеекрану – там вам комсо-
мольська, українська або будь-яка 
інша «правда» розповість їх погляд 
на події, і ви зможете цими «науково 
доведеними» даними оперувати. Але 
може трапитися так, що ви помітите, 
що те, чим ви оперували раніше – те-
пер з ніг на голову перевернули – і ви 
говорите і (здається) думаєте по-іншо-
му. Але, може, й не помітите – просто 
вам «чесно» скажуть, що «нову прав-
ду» довели «вчені та дослідники», ну а 
стара інформація – забудеться...

Можливо, є інший спосіб визна-
чати дійсність, дати таку оцінку їй, 
щоб наше уявлення про Правду, про 
навколишній світ, минуле та сього-
дення повністю відповідало самій 
Правді-дійсності або ж максимально 
до Неї наближалися? Так, такий спо-
сіб є. Це вміння, талант, дар – даний 
нам сповна від народження. Ми самі 
можемо відрізнити брехню, вигадану 
дійсність від Правди. І всі найчут-
ливіші вимірювальні органи, Розум, 
Воля, Душа – все це дано нам від на-
родження.

Сонячний промінь довіри світу, 
зігріваючи, зміцнить нашу віру Богу 
і собі – і ми будемо впевнено чути го-
лос інтуїції, свою Душу і, аналізуючи 
розумом, створювати повну, ясну кар-
тину навколишнього світу – бачити 
Правду, визначати дійсність собою!

Наша з вами газета має дивовиж-
но точну і просту назву «до Землі з 
любов'ю!» Така назва могла народи-
тися тільки в пору розквіту Клубу 
Органічного Землеробства, коли на-
тхнення кожного члена Клубу, кожно-
го організатора Клубу на місцях було 
дивовижно великим, безмежним, по-
вним. Повним радістю і світлом від 
усвідомлення правильності справи, 
якою ми з вами займаємося. Саме в 
цілісному колективі, натхненному 
ідеєю перетворити всю Землю в пре-
красний сад, в якому живе людина 
і в якому народжуються наші діти. 
Людина, що живе на землі, в своєму 
будинку, дбайливо і з любов'ю тор-
каючись до Землі – допомагає нашій 
планеті витримати ті випробування, 
які наш «цивілізований» світ обрушив 
на Неї. Думаючи своєю головою, від-
чуваючи навколишній світ, живучи 
з любов'ю до того, що росте і живе на 
Землі, ми самі створюємо своє май-
бутнє.

Думаючи про Землю, про Клуб, про 
Правду, ще раз розумію, з радістю ро-
зумію, що займаюся правильною спра-
вою. Дякую Землі, яка нас зібрала, і 
нас, всіх нас з вами, шановні читачі, 
за те, що ми придумали озвучити таку 
просту Правду: «до Землі з любов'ю!» 
Хіба може ця Правда бути чиясь, при-
ватизована кимось, обмежена рамка-
ми міста або кордонами держави?! Ця 
Правда – і в Приморському краї, і в 
Лубнах; і в Києві, і в Москві; і в Лон-

доні, і в Делі... Адже Земля – Наш За-
гальний Дім, і Наша Спільна Справа 
– відновити гармонію в Нашому Домі, 
гармонію у відносинах з рослинами – 
нашим садом і городом, з тваринами 
– нашими помічниками і друзями, з 
собою і близькими, з усім людством.

Є в мене надія, що більшість чита-
чів відчувають правильність поста-
новки в нашій газеті різноманітних 
питань і завдань з багатьох сфер на-
шого життя на Землі. Людина, твари-
ни, рослини – частина біосфери Землі, 
і принцип «до Землі з любов'ю»!» сто-
сується найрізноманітніших сторін 
земного життя. Здоров'я фізичне і 
душевне, виховання дітей, культура, 
алкоголь, тютюн, літопис і історія, 
ЗМІ, вплив МВФ, наше минуле, сьо-
годення і майбутнє, мрія, мета, Бог... 
Пропоную продовжити самим і напи-
сати в нашу рубрику «Думки вголос». 
Ваша розповідь, думки можуть багато 
змінити в навколишньому житті. Сло-
во, як крапля чистої, немов сльоза, 
води або світло зірки, може віднови-
ти структуру води у водоймі і відро-
дити людину... Посмішка, добро,  – 
обов'язково до нас повернуться!

...Земля, Правда, Спільна Справа, 
Клуб Органічного Землеробства – чи 
можна привласнити, приватизувати 
ці явища, поняття, обмежити їх рам-
ками, межами міст і держав? Чи змі-
ниться суть, якщо до Правди дописа-
ти «комсомольська» або «українська», 
а до Клубу Органічного Землеробства 
дописати «Світанок» або «Любисток» 
або «Землетворець»?

Ці питання – більше для почуттів. 
Прислухайтесь до себе, до того, що 
підказує вам серце. Що вам ближче: 
бути частиною великого цілого, або 
малого приватного? Бути частиною 
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н а ш е  ж и т т я
Спільної Справи, або справи в мас-
штабах міста, населеного пункту або 
фізичної особи-підприємця?

Питання ці я задав собі, задаю і 
вам, шановні члени Клубу Органічно-
го Землеробства і організатори Клубу 
на місцях. Багато з нас стали членами 
Клубу Органічного Землеробства, як 
Спільної Справи, хтось організував 
просування, розширення цієї Справи 
на місцях, в різних містах, країнах. 
Ми, організатори і члени Клубу, раз-
ом мислили, мріяли і втілювали за-
думане, як розуміли і як відчували. 
Знову збиралися, мріяли, і, натхненно 
робили Спільну Справу. Всі бажаючі 
ставали членами Клубу Органічно-
го Землеробства, не Макіївського, 
Харківського, Оренбурзького або 

Уфимського Клубів Органічного Зем-
леробства, а саме Клубу Органічного 
Землеробства в Макіївці, Харкові, 
Оренбурзі або в Уфі. Тобто, образно 
кажучи, замість макіївської правди 
(клубу) є Правда (Клуб) в Макіївці, 
така ж Правда, як і в Києві, і в Рівно-
му. Адже завдяки спільним зустрі-
чам з року в рік (хлопці приїжджали 
з Уфи, Пітера, Казані), ми дивилися і 
дивимося один одному в очі, обгово-
рювали і обговорюємо цілі, мотиви, 
зміст наших дій! В цьому була і є Про-
ста Правда, простий Клуб Органічно-
го Землеробства, з простою газетою-
гаслом «до Землі з любов'ю!».

Приєднуйтесь!
І приходьте, приїжджайте на наше 

з вами свято – «Ювілей газети «до 

Землі з любов'ю!»». Це – прекрасна 
можливість побачити один одного в 
обличчя, прямо сказати вашу оцінку і 
мені, як редактору, і всім учасникам 
газети Клубу, організаторам та авто-
рам, всім учасникам свята. Передати 
написані вами листи, виступити на 
сцені з номером, взяти участь в ярмар-
ку, отримати призи, як автору статті, 
та й просто потиснути один одному 
руку і обігріти теплом своїх сердець.

В нас ще місяць для публікацій на 
конкурс – надсилайте статті та ли-
сти, дзвоніть і плануйте зустріч в 
січні 2017 року!

Вже радий всім учасникам свята!
До зустрічі!

Роман Зайцев,
Клуб ОЗ в м.Макіївка.

Здрастуйте, дорогі читачі газети «до 
Землі з любов'ю!»

   Хочу розповісти Вам про свій досвід 
роботи на Землі. У моїх батьків був буди-
ночок в селі Веселе Дніпропетровської 
області, там колись жила моя бабуся. 
Батько з мамою вирощували на цій землі 
овочі, доглядали за невеликим садом. Я 
завжди з радістю приїжджала допомог-
ти батькам. Мамі подобалося працювати 
на Землі, вона з любов'ю говорила про 
рослини, у неї завжди цвіли різні квіти. 
Цю любов до Землі вона передала мені.

   Пройшли роки, я створила свою 
сім'ю, народилися діти. І вже всі разом 
ми приїжджали до батьків в село. Си-
нові і доньці дуже подобалося бігати по 
травичці, збирати ягідки, допомагати 
дідусеві з бабусею. Але усвідомленості 

в моєму ставленні до Землі ще не було. 
Жили ми в той час в м. Макіївка Доне-
цької області, де я і познайомилася з 
Клубом Органічного Землеробства в 
2011 році. У клубі я дізналася, що на 
Землі можна працювати по-новому: без 
застосування хімічних препаратів, без 
оранки Землі, висаджуючи сидерати для 
відновлення родючості ґрунту. Взимку 
і навесні відвідувала семінари, на яких 
дізнавалася багато корисної інформації. 
Хочу подякувати за це Романові та Окса-
ні Зайцевим (організаторам Клубу ОЗ в  
м. Макіївка). На одному з таких семі-
нарів я дізналася, що можна пекти свій 
хліб без дріжджів на заквасці. Оксана 
пригощала всіх своїм хлібом, він був 
дуже смачним, і роздавала всім бажаю-
чим закваску.

Знання, отримані на семінарах і з книг, 
куплених в Клубі, я стала застосовувати, 
працюючи на Землі. Розбила город на 
грядки, доглядаючи за рослинами, засто-
совувала тільки біопрепарати, садила 
сидерати. У цьому мені допомагала моя 
донька Настя. Спочатку вона попросила 
виділити трохи землі, щоб зробити свою 
грядку. Там вона садила те, що їй подо-
балося: огірки, помідори, горох, капусту, 
редис і квіти. Раділа сходам, доглядала 
за своїми рослинами. Через якийсь час 
ми почали помічати, що якщо працюва-
ти на Землі з любов'ю, вона відповідає 
взаємністю!

Якось, стоячи біля Вишеньок, ми з 
донькою мріяли про ароматний чай з 
мелісою, якої у нас не було на діляночці. 
Через деякий час ми побачили на цьому 
місці кілька кущиків меліси. Ми їм дуже 
зраділи, і подумали, що це просто збіг.

   Потім був випадок з абрикосою. На-
ступної весни ми думали посадити са-
джанці абрикос, і про це ми говорили з 
дочкою, стоячи на нашій Землі. І яке ж 
було наше здивування, коли в наступ-
ному році ми із захопленням виявляли 
сходи маленьких абрикосок в різних міс-
цях нашої ділянки. І ми зрозуміли, що це 
наша Земля-Матінка дійсно жива і до-
помагає нам втілити в життя наші мрії! 
Давайте всі разом любити нашу Землю і 
творити Добро, і вона обов'язково нас по-
чує!

З любов'ю до всіх, 
Світлана Мединська,

 м. Покровськ, Донецька область

Мрії здійснюються!
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З е м л е р о б с т в о
     "Земля відкриває свої таємниці 
лише тим, хто дарує їй частинку 

своєї душі "(К. Гедройц)

Добрий день, шановні одно-
думці, агрономи, екологи та 

любителі природи. Хочу поділитися 
своїм досвідом переходу на органіч-
не землеробство. За першою освітою 
я агроном, кандидат с.-г. наук. Після 
отримання другої освіти - інженера-
еколога, я зрозуміла, що просто не 
зможу бути звичайним агрономом, 
і якщо буду займатися вирощуван-
ням сільськогосподарських культур, 
то тільки шляхом їх органічного об-
робітку. Наприкінці 2015 року в нас 
з'явилася можливість взяти ділянку 
для вирощування овочевої та ягідної 
продукції для власного споживання. 
Будучи морально налаштованою на 
природні технології, я протягом 6 
місяців вивчала необхідну літерату-
ру. Практично все, чого мене вчили в 
аграрному університеті, довелося або 
забути, або переосмислити, знадоби-
лися тільки знання для загального 
розуміння процесів, що відбуваються 
в ґрунті і загального розуміння про 
системний підхід в агрономії. За ці 
півроку я не те, що дізналася багато 
нового, я взагалі ввібрала в себе ін-
формацію, яку не викладають в на-
вчальних закладах, на превеликий 
мій жаль. Тому сучасна система агро-
номічного освіти знаходиться в кри-
тичному стані. Чому в критичному? 
- бо все те, чому навчають у ВУЗах, 
є повною протилежністю тим діям, 
які необхідні для раціонального по-
водження з ґрунтом, рослинами і на-
вколишнім середовищем.

Ділянка, яка нам дісталася, один 
рік не оброблялася, і, замість куль-

турних рослин, на ній росли бур'яни. 
Вид, звичайно, був приголомшливий 
для агронома-органіста, а ось для 
звичайного городника - просто жах-
ливий. Мої наставники захоплювали-
ся  таким видом, говорили, що мені 
пощастило, з такої ділянки і потрібно 
організовувати органічний город.

Всі свої знов придбані знання 
і вміння я втілила в свій город. 
Ще з осені були завезені гілки клена 
для подальшого їх дроблення і за-
стосування в якості мульчі і джере-
ла живлення для ґрунтових бактерій 
(оскільки в клені міститься багато 
цукрів).

Навесні ділянка була розбита на 
грядки. Їх обробка проводилася плос-
корізом Фокіна. Вся бур'яниста рос-
линність, що знаходилася на ділянці, 
була покладена на доріжки і грядки, 
таким чином, виконувала роль муль-
чуючого субстрату.

Розміщення рослин на грядках і 
їх поєднання 
було проведено 
відповідно до 
особливостей 
м е л а н ж е в о г о 
городу.

Власне ка-
жучи, я робила 
все те, що необ-
хідно для пер-
шого року (так 
званого пере-
хідного періо-
ду) органічного 
землеробства, 

крім одного. Я з запізненням почала 
застосовувати бактеріальні препара-
ти. Першу обробку я провела 14 лип-
ня 2016 року. Адже тільки при систем-
ному підході, застосовуючи повний 
комплекс необхідних заходів, можна 
отримати бажаний результат вже в 
перший рік обробітку культурних 
рослин.

Пізнаючи ази природного земле-
робства, яке ж було моє розчаруван-
ня, коли до мене поступово приходи-
ло усвідомлення того, в якому стані 
знаходиться наш ґрунт. Він майже 
повністю мертвий!

Сучасне суспільство розробило 
систему орного землеробства, і з тих 
пір перевертає пласти ґрунту, руй-
нуючи своїми руками природну ро-
дючість, знищуючи корисні бактерії, 
які відіграють головну роль у забез-
печенні рослин поживними речови-
нами.

З кожним переворотом шару ґрун-
ту аеробні бактерії, які знаходяться у 
верхніх шарах і мають потребу в кис-
ні, потрапляють в нижні шари, в ре-
зультаті чого гинуть без доступу по-
вітря. Анаеробні бактерії, які живуть 
в нижніх шарах - після попадання в 
верхні шари також гинуть, але вже в 
присутності повітря. ґрунт без живої 
екосистеми - вже не є ґрунтом, а про-
сто інертним матеріалом, оскільки 
не чинить опір вітру, сонцю і води, 
добривам і засобам хімізації.

 Яких необхідно вжити заходів, 
щоб повернути природну родючість? 
Рішення проблеми полягає в повер-

Системний підхід до 

органічного землеробства
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З е м л е р о б с т в о
ненні представників ґрунтової біоти 
до первозданного стану, а саме у ство-
ренні належних умов їх існування, 
забезпеченні їх усіма необхідними 
факторами життя, перш за все, їжею 
- рослинними залишками наземних 
і підземних частин рослин. Тобто в 
ґрунті необхідно запустити процеси 
життєдіяльності ґрунтової біоти і 
управляти сидеральними культура-
ми. З метою припинення деградації 
ґрунту, необхідно усвідомити те, що 
будь-яка рослина дає ґрунтові більше 
органічної речовини, ніж поглинає 
з нього у вигляді поживних і водних 
розчинів. Якщо повернути в ґрунт 
50% маси рослин, то разом з цим в 
10 разів більше повернеться елемен-
тів живлення, ніж потрібно рослині 
наступного покоління. (В. Докучаєв 
- російський геолог і ґрунтознавець, 
основоположник школи ґрунтознав-
ства та географії ґрунтів).

За рахунок підвищення рівня біо-
логічної активності ґрунтової мікро-
флори підвищується природна родю-
чість ґрунту. Такі видатні вчені як 
Дарвін, Докучаєв, Костичев, Вернад-
ський стверджували, що все живе на 
землі залежить від мікробних орга-
нізмів і бактерій. Саме вони забез-
печують життя не тільки рослинам, 
тваринам, але і людству в цілому. 
Ось чому добробут людини і родю-
чість ґрунту нерозривно пов'язані.

Повертаючись до теми свого горо-
ду, вважаю за необхідне написати 
про те, чому істотним недоліком сво-
го досвіду я вважаю затримку в засто-
суванні бактеріальних препаратів.

(Історична довідка) Видатний 
японський професор, доктор сіль-
ськогосподарських наук Теруо Хига з 
дитячих років цікавився сільським 
господарством. Після закінчення 
сільськогосподарського університету 
протягом багатьох років займався 
вирощуванням культурних рослин. 
Працюючи в тепличних господар-
ствах, де застосовувалися пестициди 
та отрутохімікати, він серйозно пі-
дірвав своє здоров'я. Цей факт змусив 
його звернути свою увагу на органічні 
методи ведення сільськогосподарської 
діяльності. Він проводив дослідження 
приблизно з чотирма тисячами ви-
дів ґрунтових мікроорганізмів, після 
чого йому вдалося зробити дивовиж-

не відкриття. Виявляється, що в сві-
ті мікроорганізмів 95% всіх видів є 
"нейтральними" і тільки 5% - "ліде-
рами". Якщо в ґрунті переважають 
позитивні (ефективні) "лідери", то 
ці 95% діють в унісон з ними. За та-
ких умов спостерігається позитив-
ний ефект: ґрунт оздоровлюється і 
рослини добре ростуть. І, навпаки, 
коли "лідерами" виступають пато-
генні (негативні) мікроорганізми 
відбувається "дисбактеріоз" ґрунту, 
рослини страждають від різних за-
хворювань. В результаті багато-
річних досліджень (близько 30 років) 
було відібрано близько 130 лідирую-
чих (ефективних) мікроорганізмів, 
які виконують всі функції щодо хар-
чування рослин, захисту та оздо-
ровлення ґрунтового середовища, і 
об'єднали їх в єдиний препарат під 
назвою "EM-1" (Ефективні Мікроорга-
нізми) .

Насправді, моєю помилкою було 
те, що я вважала: якщо на ділянці 1 
рік нічого не вирощувалося, значить, 
на ньому переважають природні 
процеси - існує здорова мікрофлора 
ґрунту. Як виявилося згодом - муль-
чуючий шар з бур'янів лише посилив 
існуючу ситуацію, оскільки замість 
живильного середовища для корис-
них мікроорганізмів я отримала роз-
садник для патогенної мікрофлори.

Навіть квасоля польської селек-
ції, яка у знайомих завжди росла 
без проблем, у мене була вражена на 
30%. Внаслідок цього деякі рослини 
настільки були пригнічені, що прак-
тично призупинилися в зростанні і 
розвитку. На фотографіях показана 
висота перцю 28 липня 2016 року.

Довелося зіткнулася з різноманіт-
ними захворюваннями рослин. На 
підсвідомому рівні закрадалося роз-
чарування. Адже у сусідів на городах, 
де ґрунт висушений на сонці через 
відсутність рослинного покриву, де-
які рослини відчувають себе краще і 
не заражені патогенними мікроорга-
нізмами, як у мене. Таким чином, що 
таке "дисбактеріоз" ґрунту я дізнала-
ся на власному досвіді.

Після внесення по всій ділянці уні-
версального природного мікробного 
комплексу та органічного багатоком-
понентного препарату (шляхом дріб-
нодисперсного розпилення), а також 

високоефективного регулятору рос-
ту (безпосередньо на рослини) ново-
го покоління ситуацію, що склалася, 
вдалося поліпшити.

Підраховуючи кількість вироще-
ної продукції, необхідно відзначити, 
що по деяких культурах було істот-
не зниження врожайності, але деякі 
культури (особливо після застосу-
вання ЕМ-силосу) порадували  своєю 
гідною врожайністю. Навіть сусідка 
по ділянці відзначила врожайність 
капусти і сказала: "Досвідченим гос-
подаркам треба в тебе повчитися".

Підводячи підсумок всьому ви-
щевикладеному, вважаю за необ-
хідне зазначити:

1.  Перед тим, як займатися ор-
ганічним землеробством, бажано 
вивчити закони природного земле-
робства. Оскільки кожна ділянка ін-
дивідуальна і неповторна, то вимагає 
до себе індивідуального підходу.

2.  Застосовувати тільки комплек-
сний (системний) підхід до обробітку 
сільськогосподарських культур.

3.  Дбайливо ставитися до навко-
лишнього середовища, а до землі і 
рослин - з любов'ю. При такому став-
ленні Земля-матінка здатна віддячи-
ти нас сторицею. 

Завдяки таким переконанням, 
з'являється можливість відновити 
ґрунтову родючість і зберегти Землю 
для наших майбутніх поколінь.

Негуляєва Н., 
член Клубу ОЗ, Київська область
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Шановна редакціє!
Так повелося, що останнім 

часом навіть жителі міст переїжджа-
ють до села або винаймають ділянки, 
щоб мати можливість самостійно ви-
рощувати овочі та фрукти. Адже так 
хочеться, щоб твої близькі харчува-
лися тільки  корисною їжею. Як моло-
да мама, що мешкає з сім’єю в місті, 
мене завжди турбувала якість продук-
тів, які ми вживаємо, бо про власне 
здоров’я необхідно піклуватися змо-
лоду!!! І тому, коли в нас народилася 
дитина, питання щодо «свого городу» 
було вирішене!

Спочатку я вирощувала по декіль-
ка сортів помідорів, огірків, кабач-
ків, бо їздити з міста в село виходило 
всього на декілька днів на тиждень.  
Потім, шляхом власних помилок та 
удач, я вирішила: щоб не сталось, пі-
дібрати для себе такі культури, які 
не потребуватимуть  великого догля-
ду, при цьому їх смак та властивості 
не повинні від цього постраждати. 
Зараз, коли моєму сину вже 7 років, 
я вирішила поділитись своїм досві-
дом з людьми, які не мають часу та 
можливості приділяти багато уваги 
присадибній ділянці.  І тут постає 
питання: «Яким сортам надавати 
перевагу: надраннім, середнім чи 
пізнім?» На власному досвіді я пере-
коналась, що сподіватись на врожай 
одного чи двох сортів – марна справа.  
Необхідно мати надранні сорти, адже 

за будь-якої погоди вони встигають 
дати гарний врожай, я віддаю пере-
вагу таким сортам: Санька, Загадка, 
Еверест,  Кайро, Рання Любов. Для 
салатів, томатного соку та кетчупів  я 
вибираю такі сорти, як: Шапка Моно-
маха, Мазаріні, Хурма, Божий Дар, 
Храм. Вони відрізняються великою 
врожайністю та розмірами плодів – 
від 300 до 1000 г.

Для консервування краще підхо-
дять такі  сорти: Шарада, Рю-гранд, 
Сан-Мариано, Донецька сливка, Кі-
біц, Загадка, Нота, Санька. Всі ці 
сорти стійкі до хвороб антракнозу, 
фузаріозу та фітофторозу. Людям, які 
страждають на захворювання ЖКТ,  
або страждають на алергію,  бажано 
вживати не червоні плоди.  Тож їм я 
можу порадити такі сорти томатів, як 
Хурма, Золото скіфів, Руслан, Ілля 
Муромець, Малахітова шкатулка та 
Золотий Кенінгсберг.

Як бачите, виростити гарний вро-
жай цілком можливо.  В моїй колек-
ції є сорти на будь-який смак: рожеві, 
червоні, чорні, жовті, помаранчеві 
та малинові. Особливо хочу пореко-
мендувати свій улюблений сорт – 
«Нота»– ранній сорт селекції  При-
дніпровського НДІ. Дозрівання плодів 
починається через 103-106 днів після 
появи сходів. Суцвіття компактне з 
5-7 плодами. Плоди червоні, плескато-
округлі, м’ясисті зі щільним смачним 
м’якушем, вагою від 110 до 250 грамів. 

На кущі сила-силенна плодів. 
Сорт невибагливий, гарно при-
стосовується до стресових по-
годних умов,  стійкий до хвороб.  
Придатний для споживання у 
свіжому вигляді, консервуван-
ня та приготування томатних 
продуктів. При консервуванні 
тугий і не розтріскується.  

Якщо на вашій ділянці є такі 
сорти помідорів –  ви не зали-
шитесь без врожаю.  Можливо, 
хтось захоче мати цей сорт – я 
маю можливість безкоштовно 
поділитись насінням з читача-
ми газети.  

Як і будь-яка жінка, я обо-
жнюю квіти. Маю багато їх ви-
дів на будь-який смак. Бо саме 
квіти прикрашають навіть 
самий «скромний» двір. Всім, 
хто надішле чистий конверт з 

маркою та зворотною адресою, без-
коштовно надішлю насіння помідору 
«Нота» та безкоштовний каталог мого 
насіння овочів та квітів. 

Моя адреса: Зарубій Марина, 
вулиця Героїв Крут, б.5, кв. 29, 

м. Кременчук, 39622

«Томатні поради»
молодої мами

КРАЩА КУКУРУДЗА
притча

Репортер якось запитав у фер-
мера, чи може той поділитися 
секретом своєї кукурудзи, яка рік 
за роком вигравала всі конкурси 
за якістю. Фермер відповів, що 
весь секрет полягає в тому, що 
він роздає кращі качани для засі-
ву всім своїм сусідам.

- Навіщо ж роздавати найкраще 
зерно сусідам, якщо вони постій-
но, поряд з вами, беруть участь у 
всіх конкурсах і стають конкурен-
тами?

- Розумієте, - посміхнувся 
фермер, - вітер переносить пи-
лок з моїх полів на поля сусідів, 
і навпаки. Якщо у сусідів будуть 
сорти гірше, ніж у мене, то неза-
баром і мої посіви стануть погір-
шуватися. Якщо я сію хорошу ку-
курудзу, я повинен подбати про 
сусідів і допомогти їм посіяти 
таку саму. А як вже кожен з нас 
буде доглядати за посівами - це 

  вже інше питання.
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На протязі багатьох років я зай-
маюся вирощуванням овочів 

на своїй присадибній ділянці, та мої-
ми улюбленцями завжди були помі-
дори. З року в рік вони радують мене 
добрими врожаями.  За вирощуван-
ня розсади я вже писала, а сьогодні 
хочу розповісти, як отримати до-
брий врожай помідор і за дощового, 
і за посушливого літа, а також про 
кращі сорти помідорів.

Щоб отримати добрий врожай по-
мідор я дотримуюсь сівозміни і сад-
жаю їх повторно на дане місце лише 
через 2-3 роки. Саджаю рідко, навіть 
ранні сорти, щоб запобігти вражен-
ню кущів фітофторою. При садінні 
в лунку вношу достатню кількість 
компосту і помету, щоб вистачило 
на весь період росту.

Обов’язково пасинкую всі помі-
дори:

- ранні – в 1-2 стебла, і прищипую 
над 2-ю квітковою гілочкою;

- середні – в 2-3 стебла (прищипую 
верхівки не пізніше 10 серпня);

- пізні – в 1-2 стебла (прищипую та-
кож не пізніше 10 серпня).

Після утворення першої зав’язі 
нижнє листя обрізаємо до зав’язі. 
Обов’язково підв’язуємо всі помідо-
ри, щоб плоди не торкались землі. 
За загрози враження фітофторою об-
прискую помідори фітоспоріном або 
фітодоктором – 1 раз на 10 днів. Нія-
ких хімікатів не використовую.

Останні роки влітку посуха, а в 
нас на піску і зовсім біда без дощів. 
Тому багато помідор я саджу в посу-
дини без дна (відра, каструлі, великі 
пластикові пляшки і т.д.), тоді при 
поливі вода не розтікається, а вся 
йде під корінь. Відра без дна розрі-
заємо на 3 частини і отримуємо 3 
посудини. Я також використовую 
старі скати з машинних коліс, дуже 
зручно – саджу в них по 2-3 помідори. 
І врожаї радують мене кожного літа.

За багато років я випробувала 
дуже багато сортів помідорів, для 
вирощування залишаю тільки вро-
жайні з гарними смаковими якостя-
ми. 

З надранніх низькорослих сортів 
вибрала Північну Королеву, Ізгой та 

Еліту. 
Північна Короле-

ва – має округлі чер-
воні плоди вагою 
150-200 г, кущ висо-
тою 50-60 см, відзна-
чається надраннім 
гарним урожаєм.

Ізгой – надранній 
сорт, кущ висотою 
40-50 см, плоди чер-
воні, круглі, масою 
100-150 г, починають стигнути рані-
ше всіх помідорів. 

Еліта – вражаючий сорт. Кущ 
компактний, висотою 30-40 см. Дуже 
гарна і міцна розсада. Відзначається 
скоростиглістю і гарним врожаєм. 
Кущ обсипаний плодами і плодо-
носить з кінця червня і до вересня. 
Плоди округлі червоні, вагою до  
100 г, смачні.

Із ранніх помідор вражає сорт 
Успіх. Його вирощую вже більше 10 
років. Кущ висотою 30-40 см, врожай-
ний,  плодоносить з липня до кінця 
вересня. Плоди – видовжена сливка 
– дуже смачні.

Цього року вперше посадила сорт 
Фатима, і дуже ним задоволена. 
Плоди розові серцевидні – стигнути 
почали рано і дозрівають ще й у ве-
ресні.  Смакові якості чудові, кущі 
невисокі, а плоди важать по 200-400 г.

Із середніх сортів помідор добре 
себе показали цього літа Оберіг, При-
зер і Турмалін.

Оберіг – це жовті сливовидні помі-
дори, дуже врожайні, смачні, довгий 
період плодоношення.  Всі сорти 
жовтих помідор вважаються дієтич-
ними, вони омолоджують  організм 
і при регулярному вживанні гальму-
ють процес старіння. 

Турмалін – помідори розові, окру-
глі, рясні, вагою 150-200 г, з добрими 
смаковими якостями.

Призер – сливовидні, червоного 
кольору, дуже тугі, найкраще підхо-
дять для соління та консервації.

Про високорослі помідори мож-
на розповідати дуже багато, тому 
що вони вражають нас і красотою, і 
врожайністю, і розмаїттям. Я ж роз-
повім про кращі, які я вирощую.  Це 

– Де Барао, Серце буйвола, Чорний 
дракон, М’ясний сніданок і Роза Кри-
му.

Де Барао – всім відомий сорт, я 
його вирощую давно, і розлучатись з 
ним не думаю. Він стійкий до фітоф-
тори, урожайний і плодоносить до 
заморозків. Тугі сливки жовтого, 
червоного та малинового кольору 
придатні для свіжого споживання, 
соління та консервації. 

Серце буйвола – великі червоні 
помідори (до 400 г), плодоносять 
липень, серпень та вересень. Дуже 
смачні для салатів і соку.

Чорний дракон – стебло висотою 
1-1,5 м, обвішане «шоколадними» 
сливовидними плодами масою 60 г, 
дуже смачні і корисні. Їх полюбля-
ють як діти, так і дорослі.

М’ясний сніданок – кущ висотою  
2 м. Плодоносити починає рано, пло-
ди оранжеві, плоско округлі, вагою 
600-800 г, смачні. Потребує багато во-
логи. 

Роза Криму – цей сорт мені по-
дарували знайомі, вирощую його 
вже 4 роки. Це – мій улюблений сорт 
помідор. Плоди розові, грушовид-
ної форми, масою 150-300 г, дуже 
смачні. Плодоносити починають в 
липні і плодоносять аж до замороз-
ків. Оскільки насіння цього сорту я 
зібрала чимало, можу поділитися з 
читачами нашої газети безкоштов-
но.

Всім бажаю добрих урожаїв!
Галина Козятинська

м. Богуслав, тел. 098-272-32-36
P.S. Турбує, що в нас, в Богуславі, 

відсутній розповсюджувач продукції 
Клубу Органічного Землеробства, і 
замовляти вимушені аж у Києві.  

Мої улюбленці
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Інтерес до каліграфії з'явився у 
Петра Петровича в дитинстві 

– і зміцнився в Таллінні, де Чобітько 
свого часу навчався.

– Будучи студентом Київського ху-
дожнього інституту, я якось приїхав до 
Таллінна, – розповідає Петро Петрович. 
– Блукав по місту, дивився на вивіски. 
Мене так зачарувало місцеве мисте-
цтво, що прямо душа затремтіла! Я пі-
шов в Художній інститут до професора 
Пауля Лухтейна і став проситися на 
кафедру графічних мистецтв. Він мені 
відмовив. Сказав: ви, руські, втратили 
культуру письма, втратили смак... Я по-
просив дати мені шанс, і Лухтейн велів 
приїхати на практику. Відразу сказав, 

що вступати можна тільки на живопис 
– на графіку брали тільки тих, хто по-
ступав три-чотири рази. Я вирішив, що 
буду працювати ночами, але здам два 
комплекти робіт – і для живописців, і 
для графіків. Лухтейн подивився на мої 
роботи і сказав: ну що ж, у тебе є право 
вибору...

Витончене письмо, як ліки
– Так я перевівся в Таллінн – відразу 

на третій курс. Мене цікавила тоді євро-
пейська каліграфія, але Пауль Карло-
вич сказав: «Ти на Захід не дивись, там 
все переоране, перекопане і через сито 
пересіяне. А у вас в Росії були такі тра-
диції!» Під час війни Лухтейн був в Па-
леху і вивчав там наше мистецтво. Його 

слова запали мені в душу, тому після ін-
ституту я в Естонії не залишився. Мені 
говорили: ти ж наш, куди ти поїдеш, 
ти там загинеш, як риба, викинута на 
берег... Але я вирішив, що тут люди все 
створювали самі – і я теж можу створи-
ти щось у себе на батьківщині. І став за-
йматися нашою, слов'янською, руською 
каліграфією.

– Руська каліграфія – це лише мис-
тецька діяльність чи щось більше?

– Поки я не став викладати, думав, 
що каліграфія зачаровує тому, що вона 
красива, що вся справа в естетиці. Але 
життя показало, що каліграфія – не 
просто мистецтво. Я бачив, як під її 
впливом люди перетворюються, як змі-
нюється їх свідомість і з гидких каче-
нят виростають прекрасні лебеді. Мало 
того, я бачив, як каліграфія лікує! Коли 
я після Таллінна викладав в Київсько-
му державному інституті, у нас був  
завідувач кафедри, академік, з важкою 
формою лейкемії – він рідко з'являвся на 
роботі, весь час по лікарнях... Прийшла 
моя черга підписувати папери, я прий-
шов до нього, дивлюся, у нього в кабіне-
ті пір'я для письма. І він мені каже: «Я 
повинен написати книгу і організувати 
виставку, а раз так, у мене повинен бути 
красивий автограф. Вчи мене!» Я думав, 
він жартує. Ми з ним стали займатися, 
і він написав книгу, зробив виставку і 
прожив ще 15 років, хоча лікарі вважа-
ли, що шансів не було... Був у мене сту-
дент з важкою формою туберкульозу, 
він багато працював, жив під девізом 
«кожен день – як останній». Через три 
роки він захистив диплом, отримав зо-
лоту медаль Академії – і був абсолютно 
здоровий! Він сказав мені: «Це ви мене 
вилікували». Я відповів: «Я ні до чого, 
це все каліграфія!»

– У Китаї і Японії каліграфія – 
практика скоріше духовна, ніж есте-
тична...

– Абсолютно вірно. Каліграфія має 
багато відгалужень – від прикладної 
до духовної. Це форма зміни свідомос-
ті людини. На Русі каліграфія раніше 
виконувала ту ж функцію. На Афоні я 
дізнався про Студийський статут, ство-
рений візантійцем Феодором Студитом. 
Цей статут наказував чернецтву за-
йматися духовною працею: щоб стати 
ченцем, людина повинна була пройти 
курс, в тому числі каліграфії, змінити 
свідомість. Подібні практики були впро-

Таїнство
каліграфії

Багато хто чув про китайську каліграфію, яка на Сході входить в 
число духовних практик, але мало хто знає, що руська каліграфія не 
менш цілюща для душі, а то і для тіла.

Про це на відкритому уроці руської каліграфії в Талліннському ро-
сійському музеї розповів Петро Чобітько, глава Національної спілки 
каліграфів Росії і керівник Санкт-Петербурзької школи каліграфії 
«От Аза до Ижици».
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о с в і та
ваджені на Русі і до петровського часу 
зберігалися, наприклад, в Києво-Печер-
ській Лаврі.

Палиця і каламар
– Те, що сьогодні руська каліграфія 

практично забута, – це «заслуга» Пе-
тра Першого?

– Так. Після петровських реформ 
руську письмову культуру зберігали 
тільки старовіри.

– Як ви думаєте, Петро діяв несві-
домо?

– Ні, я думаю, давньоруська культура 
знищувалася свідомо. Я теж вважав, що 
з недоумства, поки не натрапив на слова 

польського єзуїта: «Русічам пощастило 
як нікому в Європі: тільки у іудеїв, греків 
і римлян письмо – мистецтво і народне, 

і державне, і релігійне. 
Русічі не підкоряться, 
поки ми не вилучимо у 
них письмо і мову». За 
допомогою Петра саме 
це і було зроблено. У 
мене немов відкрилися 
очі: ось чому мені не 
давали захистити дис-
ертацію і видати кни-
гу! Стало ясно, чому 
після 1917 року калі-
графію неофіційно за-
боронили, як шкідливу 
буржуазну дисципліну...

– У Китаї кажуть про «чотири 
скарби кабінету вченого»: кисть, 
папір, брусок туші і камінь для його 

розтирання. В руській калігра-
фії є щось схоже?

– Звичайно. Спочатку для пись-
ма використовувалася так звана 
тростина, існували і особливі чор-
нильниці. Філософ Григорій Сково-
рода скрізь носив тростину і чор-
нильницю-каламар.

– Чи можна відновити тради-
ції слов'янської каліграфії?

– Можна – і, більш того, потріб-
но. Нещодавно в США провели 
експеримент: вивчили активність 
мозку дитини, коли та має справу з 
різними предметами. З'ясувалося, 
що у дитини, що грає в ігри на те-
лефоні або комп'ютері, мозок ви-
микається, а в тієї, яка бере в руки 
перо, всі центри мозку починають 
працювати. Три пальці, які трима-
ють перо, активізують лобові част-
ки, а лобові частки – це, в першу 
чергу, мова.

– Авторучка теж активізує мо-
зок?

– Ні, якраз авторучки шкідливі – вони, 
навпаки, блокують діяльність мозку.

– Щоб навчитися руської калігра-
фії, потрібно мати хист до малю-
вання?

– Ні! Швидше, каліграфія пробуджує 
в людині ці здібності. Вона вкорочує 
шлях – можна за рік навчитися тому, 
чому в Академії навчаються багато ро-
ків.

Сайт: postimees.ee

Наприклад, у візантійців варіантів зв'язування знаків було 40, 
- продовжує свою розповідь Петро Чобітько. - На Русі їх було 
400-600. Ось чому сьогодні потрібно вчитися дизайнерам! А 
напівстатут, а скоропис, а розмір букв! Наймініатюрніші знаки 
- розміром 0,2 міліметри. Це для наших предків була гра, гра 
найвищого рівня. Коли я показував ці зразки XVII століття на 
міжнародному конгресі - там своїм очам не вірили.

Петро Петрович Чобітько 
народився в 1946 році в Києві. У 
1965 році вступив до Київського 
державного художнього інститу-
ту, в 1966 році перевівся в Тал-
ліннський державний художній 
інститут ЕРСР на кафедру графіч-
них мистецтв і став учнем відо-
мого педагога, майстра калігра-
фії та рукописної книги Пауля 
Лухтейна.

З 1971 року – старший викла-
дач кафедри графіки Київсько-
го державного інституту. У 1987 
році через стан здоров'я їде в 
Гірський Алтай. У 1993 році ор-
ганізував у селищі Іогач дитячу 
школу прикладних мистецтв.

У 2000 році переїхав до Санкт-
Петербурга. Викладав калігра-
фію і малювання в Школі народ-
них мистецтв імені Імператриці 
Олександри Федорівни і в Дер-
жавній художньо-промисловій 
академії. З 2007 року викладає 
на кафедрі графіки в Санкт-Пе-
тербурзькому академічному ін-
ституті живопису, скульптури та 

  архітектури імені Рєпіна.
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Не смейтесь над влюблёнными, друзья!
Пусть кажутся порой они наивны,
Порой глупы, но помните – нельзя
Любовь измерить будничным аршином.

В стране любви иной всему подсчёт,
Иной закон всемирный тяготенья,
Любой цветок в ней сказочно цветёт,
И с расстояньем больше притяженье.

В любви нет "здесь" и "там", "сейчас", "тогда",
Ей все пути и возрасты покорны,
Она по древу жизни, как вода,
Течёт ко всем плодам, питая корни.

Не верьте слухам, что любовь слепа –
Та слепота есть подлинное зренье:
Без недостатков видеть чтоб всегда
Нам каждого в подобном озаренье.

Любовь не купит, не продаст она,
В долг не попросит, не подсунет взятки,
Но если отдаёт, то уж сполна,
А если же вбирает – без остатка.

Впадая в море, также, как река,
Опустошаясь, станет лишь богаче,
Другой водой наполнит берега,
Цветущие в ответ полней и ярче.

Скупой в любви, как застоялый пруд,
Что медленно становится болотом.
В нём воды без движенья лишь гниют,
Сокрытые под тинистым налётом.

Любовь не ненавистна и не зла,
Не есть любовь страданье или пытка.
Пусть молвят: "В ней ошибкам нет числа!" –
Где нет любви, там всё одна ошибка.

Павло Котельников
29 лютого 2016 року
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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) 851-63-44
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!»


