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...Теперь она нарядная на празник к 
нам пришла,

И много, много радости детишкам 
принесла.

   З дитячої пісні
«В лесу родилась Ёлочка»

Доброго здоров'я, шановні читачі!
Сьогодні, напередодні Нового 

Року, мені хочеться вигукнути: «Яке ж 
це диво – Новорічна Ялинка, і скільки 
радості приносить вона в наші будин-
ки!» Кожен, від малого до великого, 
може згадати в своєму житті десятки 
радісних моментів, пов'язаних з Ялин-
кою.

Ось хтось пихкає, заносячи ялинку 
на 9-й поверх по сходах, тому що вона 
не влізла в ліфт. А цей батько, відпра-
цювавши зміну, поспішає купити ялин-
ку, і, щасливий, несе її дітям і дружині. 
У цій квартирі вже розкрили коробки 
з ялинковими іграшками і прикраса-
ми, – адже завтра вони разом підуть за 
ялинкою!

Тут за віконцем хати – хуртовина, 
а в теплій вітальні бабуся з онуками 
прикрашають ялинку. З подивом роз-
глядають і обережно торкаються діти 
дзеркальних, тендітних новорічних 
іграшок та прикрас, що зібрані бабусею 
за її довге життя. Дідусь перевіряє гір-
лянду і готується прикрасити верхівку 
зіркою.

І знову ми в місті, і тут, немов сад-
жанці дерев навесні, – вибирають ща-
сливі люди пухнасті ялинки і сосни. 
Везуть їх на санках, в автобусі, зверху 
машин. Штовхаються, жартують, по-
колюють перехожих голками, сором-
ляться або ж гордо йдуть. Підсумок 
тут один – Новорічне Щастя. І радість, 
і ялинки живий вогник! Але це – тіль-
ки початок! І треба ж ще збити трино-
гу, поставити, прикрасити іграшками, 
трохи мішурою. Гірлянду знайти і пе-
ревірити її.

Кожен, хто хоч раз в житті ставив в 
домі ялинку, знає, яка це радість. Аро-
мат, що заповнює кімнату, смола на 
руках, пошук відра з мокрим піском 
або хрестовини, триноги. Підпилюван-
ня, обтісування, установка за рівнем. 
Вибір найпухнастішого боку, а той, де 
гілок поменше, – до стіни звернути, або 
в кут направити. Висипається насіння 

з розкритих від тепла шишок, 
кішка грає з серпантином...

Так, Новорічна Ялинка, – 
це центр величезної кількості 
унікальних для кожної сім'ї 
радісних моментів. Але, це і 
праця. Купівля, доставка, уста-
новка, прикрашання, приби-
рання, – всі труднощі якраз і 
доповнюють картину, роблячи 
її повною, досконалою. І якщо 
подумки уявити весь шлях 
Ялинки на наше свято, ми по-
бачимо, що наша праця стала 
вдячністю праці інших людей, 
які теж беруть участь в тому, 
щоб Загальне  Свято відбулося. 
Вони посадили ялинку, дбали 
про неї, ганяли браконьєрів, 
виростили, привезли в місто 
і запропонували нам оціни-
ти їхню працю, обміняти її на 
нашу. Завдяки нашій покупці 
ялинки, працівники лісгоспу 
зможуть також подарувати собі і своїм 
дітям радість, – придбати подарунки 
до Нового Року, додати до лісового аро-
мату ялинки запах стиглих мандарин, 
яблук, цукерок.

А, головне, маленькі і великі Ялин-
ки зможуть виконати своє призначення 
в сучасному світі – подарувати радість 
дітям! Дати можливість міській дитині, 
яка живе в «кам'яних джунглях», серед 
штучних, бездушних речей, доторкну-
тися до Живого, відчути цей аромат 
сосни або ялинки, побачити красу при-
роди, красу придуманого Богом! Ялин-
ки побільше прикрасять дитячі сади і 
школи, сільські та міські клуби. А ве-
личні, високі Ялинки зберуть навколо 
себе хороводи на площах наших міст.

Повинен зізнатися нашому широ-
кому колу в тому, що ще кілька років 
тому я вважав, що рубати ялинки під 
Новий Рік – не екологічно, і більш еко-
логічними є штучні «ялинки» з пла-
стика. Якось особливо і не думав про 
це. Про те, що можна густіше посади-
ти ялинки в лісгоспах, і прорідити під 
Новий Рік, про те, що в деяких регіонах 
сосни – майже, як бур'ян – можуть за-
хоплювати площі. А в інших регіонах 
– ялинки та берези ростуть повсюдно, 
і швидко поширюються. А, головне, 

я менше звертав свою увагу на те, що 
штучне, пластмасове в багатьох сферах 
нашого життя замінює живе, природне.

І ось сьогодні бачу, як водять хоро-
води навколо пластмасових конусів 
на міських площах, як дітлахи в дитя-
чих садах і школах бачать вже звичні 
пластмасові споруди і танцюють на-
вколо них, думаючи що це – ялинка... І 
сумно, і соромно. Як же так я пропустив 
цю тенденцію, не помітив її?!

Щоб хоч трохи виправити помил-
ку, вирішив подарувати племіннику 
справжню лісову новорічну ялинку. 
Сьогодні півдня переконував прийня-
ти подарунок рідню, адже у них вже є 
пластмасова «ялинка», а з цим пода-
рунком – одні труднощі. Поки не знаю, 
чи візьмуть подарунок.

Вчора згадували з дружиною, коли 
активно почалося впровадження в 
нашому народі західних цінностей, 
пов'язаних з Новим Роком. Згадали, 
що, вже будучи студентами, ми помі-
чали все більше Санта Клаусів, оленів. 
Ялинки, хоч і справжні, але прикраша-
ли їх вже так густо, і так багато ігра-
шок, що самої зеленої ялинки вже май-
же не було видно. А в якийсь момент, 
років 15 тому, міська влада урочисто 
поставили на площі великий пластико-

Лісовий аромат Ялинки
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вий конус з якоїсь килимової 
зеленої доріжки, витративши 
на це «всього» кілька сотень 
тисяч гривень.

І якщо озирнутися навколо 
зараз, пластмасові «ялинки» і 
Санта Клауси успішно завойо-
вують наші країни. Купа євро-
пейського непотребу, зробле-
ного в Китаї, завалила наше 
життя, завалила живе...

Але знову сходить зелена травин-
ка, пробиваючи асфальт, і сонячний 
промінь зігріває людей, крізь гуркіт 
машин ллється спів солов'я... І людина 
в усі часи здатна відчувати, побачити 
всю красу живого. Тому ми і працюємо 
на своїх дачах, ділянках, тому даруємо 
нашим дітям і онукам все найсвіжіше, 
чисте, ароматне. Вирощене з турботою 
про землю, вирощене на землі!

Хто знає, може в найближчому май-
бутньому справжні лісові Новорічні 
Ялинки з'являться в багатьох сім'ях, 
дитячих садах, школах. Може, підпри-
ємці та просто люди будуть дарувати 
звичайні Ялинки дитячим садам, шко-
лам, де виховують їхніх дітей. Думаю, 
коли в столицях, на головних площах 
країн будуть стояти величні новорічні 
ялинки і сосни, які виросли на рідній 
землі, – це буде добрий знак про те, що 

відбуваються в народі зміни.
І, користуючись нагодою, запрошую 

всіх до столичного граду Києва, де 10 
січня 2017 року відбудеться святку-
вання десятої річ-
ниці газети Клубу 
Органічного Земле-
робства «до Землі з 
любов'ю!». 

Місць в залі ба-
гато, приїжджай-
те і приходьте, 
– квитки можна 
прямо на святі 
придбати! 

Дякую за вашу 
чуйність, за дзвінки і листи. Зізнаюся, 
стільки листів, отриманих поштою, на-
писаних живим людським почерком, я 
ніколи в цьому житті не читав. І відпо-
відаю вам я часто теж в зошиті, лише 

потім набираю на комп'ютері 
текст, щоб опублікувати в на-
шій газеті.

Пишіть! І відправляйте по-
штою. Пошта зараз відмінно 
працює, і листи через кілька 
днів уже в поштовій скриньці 
редакції.

І знову завдяки праці, праці 
листоноші!

Як тисячі різнокольорових 
яскравих вогнів прикрашають величез-
ну Новорічну Ялинку, так праця тисяч 
і тисяч людей прикрашає нашу рідну 
землю, наш народ!

З наступаючим святом!
  З новим роком!

Роман Зайцев, Клуб Органічного 
Землеробства, м. Макіївка

Подяка
    Я багато років передплачую 
газету "до Землі з любов'ю!" і 
з задоволенням її читаю і ко-
ристуюся порадами. Дякую 
редакції і прошу висловити на 
сторінках газети мою вдячність 
і подяку Зарубій Марині та Ка-
зятинській Галині за оператив-
но вислане насіння невідомих 
до цього мені сортів томатів. 
Буду вирощувати! 
              Валентина Вишневецька
                              м. Київ

18-23 січня 2017 року
Зимова Образо-Творча Iгра

Клубу Органічного Землеробства

Місце проведення: Рівненський район, 
с. Жобрін.

Організатор: Юрій Карбушев
096-221-59-65
050-234-20-37

Андрієнко Галина, м.Нововолинськ;
Калашник Сусанна, м.Дергачі
Михальчук Володимир, с.Судилків
Албул Надія, Київська область
Захаров Олег, м.Київ
Ворушило Ольга, член Клубу ОЗ
Нагребецька Ірина, м.Київ
Федірко Валентина, м.Суми
Акатьєва Олена, с.Леонівка
Козятинська Галина, м.Богуслав
Грохольська Наталя, м.Лубни
Морозова Тетяна, м.Київ
Мединська Світлана, м.Покровськ
Негуляєва Наталя, Київська область
Заруба Марина, м.Кременчук
Волохонська Н., м.Бориспіль
Атаманенко Олена, м.Київ
Онищук Галина, м.Київ
Зарапа Ірина, член Клубу ОЗ
Хомета Тетяна, м.Золотоноша
Мельник Ольга, м.Київ
Мовчан Любов, с.Деревки
Глух Юрій, Черкаська область

Ткаченко Олександр, м.Київ
Новосад Софія, м.Біла Церква
Ємельянова Ніна, м.Київ
Беседна Ніла, м.Рівне
Романов Анатолій, м.Новоград-Волинський
Міщенко Галина, смт.Михайлівка
Прищепа Іван, м. Роздільна
Демченко Надія, м.Рівне

Кожен переможець конкурсу 
отримає авторський гонорар (150-
300 грн) і ПРИЗ. Розіграш призів 
відбудеться 10 січня 2017 року в 
м.Києві. Запрошуємо всіх переможців 
конкурсу брати участь в розіграші 
призів. Беріть з собою рідню, друзів і, 
– Ласкаво просимо на наше Загальне 
Свято!

У будь-якому випадку ваш приз 
вас знайде: заберете особисто або 
відправимо поштою!

Прохання до всіх авторів 
зателефонувати організаторам свята:
096-7041251, 050-9416486, 067-4575777

Список авторів статей – переможців конкурсу 
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Десять років потому...

Доброго здоров’я, шановні одно-
думці! Здраствуй, моя газето!

Трохи про себе. За освітою я інже-
нер-економіст. Все життя прожила 
в селі, а пропрацювала в Києві. До 
Клубу ОЗ вступила на самому почат-
ку його заснування – в жовтні 2005 р. 
Спочатку лекції, семінари, практичні 
заняття, все занотовувала, але кон-
кретно до цього не приступала. Перші 
номери газети я не виписувала, брала 
в Клубі ОЗ. В 2007 році, із  загострен-
ням моєї хвороби, тоді і стали в на-
годі «Природосообразное питание»  
Н.Кобзарь, і «Природосообразное зем-
леделие» Б.А.Бублика, В.І.Ляшенко і 
З.Хольцер. 

Біля дому у мене 22 сотки. 10 соток 
займає сад, який перейшов в спадок 
від батьків, йому вже 55 років. Вчи-
лась по книжках М.І.Курдюмова. Про-
читала всю літературу по садівництву 
радянського періоду і після, але так, 
як написав Микола Іванович, ще ніх-
то не писав. Його книга «Умный сад 
на новый лад», написана вже після 15 
років успішної практики, стала моєю 
настільною книгою. Сад отримав дру-
ге життя. Але все-таки ближче по духу 
стало альтернативне садівництво Ва-
лерія Костянтиновича Желєзова. Нові 
дерева, посаджені вже мною, догляда-
ються і вирощуються за його методи-
кою: вирощувати на місті і не пересад-
жувати. Шість соток займають грядки. 
Спочатку були вузькі, потім  класичні 
теплі, але, все-таки «Вищий пілотаж» 
– це теплі грядки Володимира Ми-
китовича Розума. На таких грядках 
у мене виростають тепер лагенарія, 

люфа і трихозант, бо зазвичай не ро-
сли. Тепер тільки ТГР!!! 

Перевагу віддаю амаранту. У мене 
його близько 15 видів: застосовую і 
в   кулінарії, і в тваринництві. Вико-
ристовую препарати: «Здоровий сад», 
«Екоберін», «Ріверм». Але основу мого 
життя становлять ЕМ-препарати. 
Вони всюди: в побуті і в господарстві. 
Воду п’ю з ЕМ–відра,  їм з ЕМ-посуду, 
вигрібна яма – ЕМ-колобки. Моє хобі – 
це кролівництво, порода «Полтавське 
серебро». Тільки в дружбі з Емочками 
я не знаю, що таке щеплення. Спасибі 
Віталію Сімонову (ТОВ «Центр Ефек-
тивних Технологій» м.Кіровоград) за 
його семінари, лекції та новинки в ЕМ-
технології, які він проводив в Клубі ОЗ 
у м. Борисполі.

Стараюсь працювати і жити по «лун-
ных»  календарях: Іоганни Паунгер, 
Марії Тун,  Анастасії Семенової, Оле-
ни Осипенко. Перевагу віддаю «Посів-
ним дням» М.Тун. Ще хочу подякувати 
Вам за публікацію 
в січні 2014 року 
статті «Про дов-
голіття та здоров’я» 
(за семінаром 
Б.А.Бублика) книги 
«Как продилить бы-
стротечную жизнь» 
М.Г.Друзьяка. Я 
живу по його систе-
мі уже 2 роки, бага-
то недуг відступило. 
Бажаю всім прислу-
хатися до його мето-
дики. Взагалі-то,  я 
давно захоплююсь 

гомеопатією. До речі, першу книгу 
Б.Тайца «Уникальный лечебник вра-
ча-гомеопата» я придбала в Клубі ОЗ.

Всього не перелічити за ці 10 ро-
ків. Були і злети, і падіння, але я не 
знаю, як склалось би моє життя, 
якби не Клуб ОЗ і газета «до Землі 
з любов’ю!». За що я дуже вдячна. 
Бажаю благословення та найміц-
нішого здоров’я! 

На завершення вірш моєї земляч-
ки Л.Костянець з її поетичної збірки  
«Вишиванка»

СВІТАНОК

Ледь рожевіє голубінь небесна,
Де світанкову жайвір запалив зорю.
От-от настане ранок, темінь скресне.
Я від краси та ніжності горю.

На липових п’янких медах
І на квіткових ніжних ароматах
Настояні повітря та вода,
Й ранкові страви на столах у хатах.

Густий туман вже на долину ліг,
Зволожив майже висохлі покоси.
Барвінок ніжно стелиться до ніг,
І скрапують на землю чисті роси.

Милуюся квітучими лугами
І думаю: «Ну як же не любити
Цю рідну землю й небо, що над нами,
Це море вражень ніжності і квітів?»

І кличуть нас безмежні сині далі,
Пташиний спів, бездонна неба синь.
Тож збережемо справжній Рай Земний
Для днів нових й майбутніх поколінь!
 
З повагою,

Волохонська Н.
член Клубу ОЗ, г.Бориспіль 
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Здрастуй, дорога редакціє!
Низький уклін Вам, Всім, хто 

причетний до випуску цієї чудової газе-
ти!

Ваша праця, як би вона не оцінюва-
лася в гривнях, є неоціненна, необхідна 
для всіх людей, майбутніх поколінь, 
держави Україна, планети Земля! Сла-
ва Богу, Землі нашій, а вам, дорогенькі, 
щастя, здоров’я міцного!

17 вересня ми були в Національному 
музеї народної архітектури і побуту 
с.Пірогово, коли там відбувався День 
Родових Помість України. Була свята 
неділенька, і село зустрічало нас пере-
звонами ковальськими, піснями, які 
вже лунали зі сцени, церковними дзво-
нами, що було чутно з храму… 

А над всім цим височіло бездонне 
синє Небо…

Майстер-клас з гончарства запрошу-
вав до себе. Зовсім молодий гончар в 
білій полотняній одежі самозабвенно 
показував діткам справжнє диво – на-
родження горнятка. Маленькі паль-
чики торкались ніжної, живої глини 
і вона вбирала в себе щирі дитячі по-
чуття. Батьки обережно несли додому 
ще зовсім свіжий виріб. Цей день ди-
тина запам’ятає назавжди, це – радість 
творіння.

Ось грає на цимбалах вусатий му-
зика. Великі, карі, зовсім молоді очі 
виблискують сміхом. Біля нього цілий 
клас. В майстерних руках палички так 
радісно наспівують то українську пі-
сеньку, то «Учат в школе», то «На тан-
цующих утят»…, потім знов українська 
мелодія. Узяв дві пусті пляшки з-під Ко-
ка-Коли, заграв «по струнах», незвичай-
но голосно. Діти сміялись, фотографу-

вали. Сіра шапка, синій светр, 
колись білі штани… Він був 
такий щасливий, бо займався 
справою свого життя. Що йому 
цей мерхотливий світ?! 

А над всім цим височіло 
блакитне небо…

Були біля художника, який 
грав на сопілці…  Але ми таки 
йдемо до Співочого поля! На 
сцені мешканці Родових По-
мість танцювали, читали вірші, співали 
своїх пісень. Ті виступи – від душі і до 
душі.

На столах торгували лікарськими  
травами, виробами з меду, іграшками, 
зеленими саджанцями, виробами з бісе-
ру, плетіння, були просто овочі, фрукти, 
насіння, дерев’яні іграшки…

А ось лежать жорна. Справжні граніт-
ні жорна. Крутиш 
важкенький камінь, 
сиплеться зерно все-
редину, і лоточок 
вже наповнюється 
сіреньким таким бо-
рошном. Справжнім 
цільним борошном, 
до складу якого вхо-
дять і висівки, і за-
родок.    Мій чоловік 
згадує, що бабуся 
його Марія Мефо-
діївна злегка зрошу-
вала водою на ніч те 

зерно, яке вранці несла до млина. Запу-
скався механізм росту зародка, і зерно 
набувало величезної цілющої сили, що 
здатна була малою кількістю нагодува-
ти велику сім’ю. Що то був за хліб?...

А свято виблискувало різними коль-
орами, катали на ко-
нях, стріляли з лука, 
кидали в дерев’яний 
щит ножі (тільки 
хлопці), робили ма-
саж і просто спілку-
вались між собою…

Купили там пол-
бу. Ту саму, що в каз-
ці О.С.Пушкіна «О 
попе и работнике его 
Балде»:

Балда говорит: 
«Буду служить тебе 
славно,

Усердно и очень исправно.
В год за три щелка тебе по лбу,
Есть же мне давай варёную полбу.»
Це – бабуся пшениці. Вона знову по-

вертається в землі України. Багато дієто-
логів сходяться на думці, що зріст захво-
рювань в багатьох випадках пов’язаний 
з відмовою вживати в їжу такі рослини, 
як полба, з незамінним для людини на-
бором хромосом. Ця рослина збереглася 
з часів неоліту до сьогодення в первісно-
му, природному вигляді. Я посіяла, як 
сидерат, у дочки на городі. Своєї землі 
не маю, хоча вона мене кличе. Може є в 
кого покинута дача…

Запам’ятався танець біля сцени од-
нієї жіночки. Вона повернула обличчя 
до сонця, просто кружляла, підстри-
бувала, піднявши руки догори. Луна-
ла музика, світило сонце, жіночка ні 
на кого не звертала уваги, танцювала 
просто для себе, а може для Бога… Я б 
так не змогла… З’являється прошарок 
людей, які зливаються з природою, які є 
справжнє єство.

А над всім цим височіло бездонне 
синє Небо…

До нових зустрічей!
Атаманенко Олена Михайлівна 

м. Київ

Репортаж зі свята
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Досить давно мене цікавило по-
ширене питання: чому майже 

всі нарікають на погані умови життя. 
Більшість цих людей агресивні у спіл-
куванні, у своїх бідах звинувачують 
владу (і на верху, і на низу), олігар-
хів, всіх оточуючих і погоду тощо. А 
насправді все криється в нас самих: 
в наших поступках, поведінці, ба-
жаннях, думках (навіть потаємних). 
Ось такими формами  ми моделює-
мо неприємні ситуації, у які  самі й 
попадаємо, тобто виникає  чергова 
проблема. Знову агресія і риторичне 
запитання: хто винуватий? Ми хоче-
мо, щоб хтось мінявся на краще, щоб 
умови мінялися на кращі, і щоб хтось 
для нас це зробив. А ми як поступали, 
так і будемо поступати, осуджувати і 
критикувати, бо ми такі білесенькі та 
пушисті, і всі кругом нам зобов’язані. 
Практика показує, що така філософія 
не будує, а руйнує і саму людину, і 
ціле суспільство (згадайте історію). 
Таке сприйняття життя споживацьке, 
користолюбське, «все гребти під себе» 
– як кажуть в народі, не приносить ра-
дості ні самій людині,  ні її сім'ї. Не 
гроші і навіть їх незмірна кількість 
не роблять людину щасливою, цінною 
для сім'ї та суспільства. Що вона при-
несла в цей світ, що по собі залишила?

Але є інша категорія людей з про-
тилежною філософією. В основі їх 

життя лежить міцний фундамент 
– любов до Бога, до ближнього, до при-
роди, Матінки-Землі. Ці люди живуть 
в тих же умовах, але сприймають їх 
по-іншому. Це йде як урок, як навчан-
ня. За що ми дякуємо, аналізуємо 
свою поведінку, виправляємо свої по-
милки, і йдемо вперед та живемо на 
чистовик (чорновиків у життя немає). 
Не чекаємо дармових подачок, плати 
за чесність, подяк, овацій чи слави – 
це все марнославство, пшик.

Але ми радісні, що любимо, що від-
даємо, що вільні, що відчуваємо  приро-
ду, що живемо у злагоді з оточуючими 
людьми та природою. Нікого не осуд-
жуємо, не завидуємо, не ображаємося, 
а відчуваємо радість від кожної про-
житої хвилини, від кожної зустрічі. 
Життя – це школа розвитку та вдоско-
налення, це – школа радості. Якщо 
з нами щось не так, то треба шукати 
причину в собі, а не привід комусь по-
мститися. Висновок: треба починати 
зміни з себе, далі почнуться зміни на-
вколо нас в сім'ї, на роботі і т.д. Нам 
будуть зустрічатися нові однодумці, 
підказки, можливості, допомога, появ-
лятися  відчуття (треба бути уважним 
до них, не ігнорувати). Якщо заува-
ження ми сприймаємо неприязно, як 
критику, то ми не далеко пішли. Якщо 
для нас це наука, підказка, то ми го-
тові йти далі, прислухаючись до вла-

сного внутрішнього 
відчуття. Тоді й під 
вплив авантюристів 
не попадемо.

Якщо ми дійсно 
любимо свою зем-
лю, тоді що ми ро-
бимо з нею? Хочу 
попросити членів 
Клубу Органіч-
ного Землеробст-
ва почати у своїх 
дворах формувати 
квітники у гряд-
ках Розума В.М., 
біля дерев зробити 
теплі поживні ями 
згідно Розуму В.М., 
і показати приклад, 
як оздоровити і під-
живлювати землю 
та дерева в містах, 
як можуть прине-
сти користь природі 

органічні відходи, що люди викида-
ють разом з неорганічним сміттям. І 
це нам нічого не коштує. Тільки ро-
бити сортування відходів, затратити 
трошки часу на клумбу для створення 
красоти. Хто готовий зробити перші 
кроки? Можна потім і конкурс прове-
сти на кращий органічний двір. Знаю, 
що є такі люди, наперед вдячна вам. 

І велика проблема – завали сміття 
в місті. Ну як можна тисячі гек-
тарів землі вкривати отрутою, 
від якої страждає і стогне земля 
та все живе на ній. Люди, ми пото-
немо у власному непотребі. Шанов-
ні, давайте не лінуватися сортувати 
сміття. І пропозиція до нашої влади: 
ви знаєте, які фермери займаються 
органічним землеробством, допомо-
жіть їм вивозити органічні відходи з 
міста. Зробіть добру справу для себе 
та людей, чим більше людей вам 
дякують, тим ви будете багатші 
та здоровіші. Робіть це з любов’ю до 
людей і землі, і буде вам подяка без-
межна. Треба допомогти фермерам 
познайомитися з Розумом Володими-
ром Микитовичем  та його техноло-
гією органічного обробітку землі, за 
органічним землеробством майбутнє!

Онищук Галина Миколаївна,
консультант Клубу

Органічного Землеробства 
м. Київ

Філософія життя
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Добрий день, шановні садівники!
Хочу розповісти про свій до-

свід природного землеробства.
Прослухавши семінар про «Грядки 

Розума», відразу зробила 2 грядки, на-
тикала часнику (хоча вже всі терміни 

пройшли – майже під 
Новий рік). Ну і…? 
Часник виріс біль-
ший і кращий, ніж на 
звичайних грядках. 
Дуже подобається 
робити «Грядки Ро-
зума»: вони поглина-
ють обрізані з дерев 
гілки, купи листя, що 
актуально для нашої 
ділянки – в основно-
му старий сад, вели-
кий горіх. А «осінні 
огірочки» зворушли-
во «грілися» в грядці 
аж до 15 жовтня (хру-
стіли чи то від моло-
дості, чи то від моро-
зу).

 Просто в захваті 
від момордики. Зро-
били «вігвам» над 

грядкою. Це так красиво: мереживна 
ліана вся в жовтих квіточках. А потім 
з'являються диво-плоди: яскраво-по-
маранчеві, розкриваються квіткою-
дзвіночком з «гранатовими» зернами.

Дуже сподобалися огірки «Фенікс». 

Не гірчать, красиві, рівненькі, дуже 
смачні. Пару насінин посіяла під 
яблунею. Огудина обвивала гілки, 
прикрашала ствол, було зручно зби-
рати урожай.

Років 15 в саду росла колоновидна 
яблунька. Боліла, цвіла слабо і не пло-
доносила. Збиралася з нею розлучати-
ся (це було до вступу в Клуб). Опра-
цювала «Актофітом» (виявляється, 
орудував квіткоїд). Звичайно, поли-
вала ЕМ-розчином, використовувала 
ЕМ-силос. І – о диво! Великі темно-
червоні яблука прикрасили «колон-
ку».

Колись мріяла виростити ак-
тинідію і зварити з її плодів варення. 
Це було не просто. «Дівчинка» прижи-
лася тільки з третьої спроби, погано 
росла. Я над нею просто трусилася. 
Намагалася розмножити живцями, 
виростити з насіння. Із застосуванням 
Емочок справи різко пішли в гору. На-
сіння дружно зійшло і у великій кіль-
кості, живці поприживались, просто 
повтикані в грядку.

 А варення я вже зварила (і не одну 
банку). Мрії збуваються!

Ірина Зарапа, член Клубу ОЗ

Здрастуйте, шановні творці і чи-
тачі газети «до Землі з любов'ю!». 

Пише вам Хомета Тетяна Андріївна з 
міста Золотоноша Черкаської області. 
Мені 54, за освітою я інженер-технолог 
харчової промисловості та медична се-
стра. Найбільше захоплення – органіч-
не землеробство.

Ось уже йде ювілейний десятий рік, 
як в моє життя увійшло органічне зем-
леробство. Я з повною відповідальніс-
тю можу сказати, що моє життя розді-
лилося на ДО і ПІСЛЯ. До: примусова, 
важка, нецікава робота на землі – тому, 
що треба. Після: цікавий творчий труд, 
повний всіляких ідей і відкриттів. Спо-
чатку мого шляху були неповторні кни-
ги Н.І. Курдюмова і Б.А. Бублика. Вони 
для мене настільні, їх необхідно пе-
ріодично перечитувати, щоб відкрити 
щось нове, що могло пройти повз увагу 
в попередній раз.

Всі, хто любить Землю, Природу, 
творчість, можуть себе реалізувати, 
займаючись органічним землеробст-
вом. Натомість вони отримають задово-

лення від життя, якісні 
продукти харчування, 
натхнення на нові від-
криття, а це багато чого 
варте в наш непростий 
час.

На наших теплих 
грядках і в саду ми по-
стійно користуємося біо-
препаратами: «ЕМ-А», 
«Актофіт», «Мікосан», 
«Фітодоктор». В цьому 
році вперше викори-
стовували «Екоберін» 
і «Здоровий сад», вони заслуговують 
найвищої похвали. Персик після ве-
сняних дощів був дуже кучерявий, але 
обробка вищезгаданими засобами зро-
била диво – темно-зелене листя і зараз 
сильне і здорове, хоча зараз середина 
осені. Всі знання, почерпнуті з літера-
тури і вашої газети, я пристосовую до 
своєї ділянки і своїх можливостей.

Дуже важливою для всієї родини 
стала розробка технології випічки хлі-
ба на заквасці, зробленій на «ЕМ-Ку-

рунзі». Такий хліб набуває цілющих 
властивостей, дуже смачний і довго не 
черствіє. Кого зацікавить ця інформа-
ція – звертайтеся.

«ЕМ-Курунгу» я також використо-
вую для квашення капусти, огірків і 
помідорів.

Хочу побажати в наступному 
році всім однодумцям нових від-
криттів і відмінного врожаю.

Хомета Тетяна Андріївна
Тел.:0974198636, 0639173746

Нотатки
садівника

Найбільше захоплення
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Гордий красень
люпин

Я думаю, що знайдеться не багато 
садів, в яких відсутній люпин. 

Він отримав звання короля палісадни-
ків наших прабабусь. Я запрошую Вас 
уважніше придивитися до цієї диво-
вижної рослини.

Ажурне пальчате листя, увінчане 
ефектними високими свічами різно-
манітного забарвлення, самі по собі 
прекрасна композиція, яка може при-
красити як партерну частина саду, так 
і міксбордери.

Назва «люпин» походить від латинсь- 
кого lupus (вовк), можливо, через по-
криті сірими волосками боби і наявно-
сті в насінні гірких отруйних речовин.

Люпин належить до сімейства бо-
бових (метеликові) і його найближчі 
родичі – горох, боби, квасоля, акація 
(робінія), запашний горошок. Як і у 
інших членів цього сімейства, квітка 
люпину складається з п'яти пелюсток: 
верхня, найбільша, називається вітри-
лом, бічні – веслами або крилами, дві 
зрощених нижніх – човником.

Люпин представлений як од-
норічними, так і багаторічними 
трав'янистими рослинами, а також 
напівкущами. Останні, на жаль, не 
дозволяють вирощувати наші кліма-
тичні умови, хоча це і досить гарні 
рослини.

Так званий багаторічний люпин 
можна віднести до малорічників, 
оскільки вже через 3-4 роки відбуваєть-
ся відмирання центральної частини 
куща, що призводить до помітного 
погіршення цвітіння і втрати декора-
тивності. Тому старі рослини, вік яких 
перевищує п'ять років, рекомендуєть-
ся видаляти і замінювати молодими 
екземплярами.

Садові люпини невибагливі, і їх ви-
рощування цілком доступно навіть 
початківцям-квітникарям.

В Європу люпин потрапив не так 
давно – на початку XIX століття, і 
швидко поширився по її садах. Так 
само швидко він полонив і північну 
частину Азії.

Зараз здичавілі види люпину, як 
правило, синього або рожевого за-
барвлення, зустрічаються на луках і 
вздовж доріг нашої країни.

Висока пластичність рослин дозво-
лила вивести безліч сортів люпину, як 
одно-, так і багаторічних.

Однорічні види люпину, висіяні 

ранньою весною (як 
тільки зійде сніг), 
розквітають в липні – 
серпні (їх використо-
вують, найчастіше, 
як сидератні куль-
тури). Хоча є і деко-
ративні форми, такі 
як люпин мінливий 
(Lupinus mutabilis), 
висотою до 100 см, з 
великими суцвіття-
ми білого, рожевого, 
синього і фіолето-
вого забарвлення і 
люпин Хартвега 
(L.hartwegii) – 60 см, 
з білими, рожевими 
і блакитними квіта-
ми. Обидві рослини 
мають гладке розга-
лужене стебло. За-
хоплює своєю мініа-
тюрністю люпин 
низький (L.nanus) 
до 30 см заввишки, 
з суцвіттями різних 
відтінків білого, ро-
жевого і блакитного.

Більшість суча-
сних сортів одноріч-
них люпинів об'єднані під назвою 
«люпин гібридний» (L.x.hybridus), і 
продаються у вигляді сортосуміші 
(Pixie Delight), хоча реалізують-
ся і окремі сорти: темно-червоний 
Abendglut, помаранчевий Apricot, бі-
лий Albus.

Посів багаторічного люпину мож-
на здійснювати як навесні, так і восе-
ни. Але при весняній посадці розса-
дою до осені можуть з'явитися перші 
суцвіття, осінній посів дасть цвітіння 
тільки на другий рік, яке настане в 
червні і триватиме місяць.

 Для продовження періоду цвітіння 
досвідчені квітникарі радять вчасно 
обрізати відцвілі і зів'ялі суцвіття, 
щоб надалі всі сили рослини не витра-
чалися на формування насіння. При 
видаленні суцвіть вторинне цвітіння 
настає в серпні.

Це прекрасна рослина легко роз-
множується насінням і, при наяв-
ності несприятливих умов, може за-
смітити ділянку. Збираючи вчасно 
насіння і засіваючи ним порожнечі в 
міксбордері, ви керуєте чисельністю, 

і, головне, місцем розташування цієї 
чудової рослини.

Маючи стрижневу кореневу систе-
му, люпин переносить пересадку тіль-
ки в ранньому віці, тому висівайте 
його відразу на постійне місце. Насін-
нєве потомство неоднорідне.

 Розмножувати люпин розподі-
лом не бажано. В цьому випадку ко-
ренева система приживається досить 
важко. Найцінніші форми можна 
живцювати ранньою весною або пі-
сля цвітіння. Бруньки  зі шматочком 
кореневища, які пішли в зріст, відрі-
зають від куща, присипають стимуля-
тором росту і висаджують в горщики 
з сумішшю торфу і піску (1: 1) або пер-
літу. При температурі 18-22°С укорі-
нення відбувається через місяць, і по-
тім рослини висаджують у відкритий 
ґрунт.

Багаторічні люпини – самозапилю-
вальні та холодостійкі.

Сортове різноманіття багаторічного 
люпину виникло в результаті гібриди-
зації двох споріднених рослин – лю-
пину багатолистого (L.polyphyllus) 
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і люпину багаторічного (L.perennis). 
Особливе місце в процесі створення 
гібридних форм належить англійсь-
кому селекціонерові Д.Расселу, який 
створив надзвичайно гарні одно– і різ-
нокольорові сортові популяції. Гібри-
ди Рассела мають широкий спектр 
відтінків і довгі (до 40 см) суцвіття.

Наприклад, у сорту «My Castle» 
квітки кармінно-червоного кольо-
ру зібрані в суцвіття довжиною до 
30 см; «The Governor» – з синьо-білими 
квітками; «Neue Spielarten» – з роже-
во-помаранчевими; у «Chamdeliers» 
– ніжні лимонно-жовті квітки; «Бург 
Фройлен» має чисто-білі суцвіття.

Селекціонери працюють в напрям-
ку виведення як однотонної (білої, 
рожевої, червоної, помаранчевої, фіо-
летової, синьої), так і двокольорової, 
контрастної (біло-фіолетової, оранже-
во-рожевої, жовто-червоної) колірної 
гами декоративних люпинів. Диво-
вижні по своїй красі сорти – яскраво-

червоний Мій замок, кремово-білий 
Дворянин, біло-блакитний Гувернер, 
золотисто-жовтий Гондольєр та ін.

  Люпин добре росте на будь-яких 
неважких ґрунтах з рН 5,5-6,0. Дуже 
любить легку півтінь зі зволоженим 
ґрунтом і неважливо, в який час дня 
він буде висвітлюватися сонечком. 
Спека і глибока тінь для нього – ек-
стрим, що і відбивається на якості 
цвітіння.

При вирощуванні цієї культури слід 
проводити систематичне підгортання, 
так як коренева шийка рослини посту-
пово оголюється, що негативно позна-
чається на декоративних якостях.

Люпин не відноситься до вередунів, 
але любить слабокислі ґрунти і не 
любить вітер. Тендітні стебла квітки 
не витримують його поривів і легко 
ламаються. Тому люпин краще висад-
жувати в середній або дальній частині 
міксбордера, щоб сусіди в вітряну по-
году могли його підтримати. Відцві-

лий кущ виглядає не дуже естетично 
і вимагає сильної обрізки, після якої 
легко відновлюється і навіть встигає 
зацвісти ще раз. Його сусідами мо-
жуть стати рослини з округлими ве-
ликими цільними листами і квітами. 
Але люпин можна висаджувати і гру-
пами на газоні.

Люпин добре уживається з усіма 
рослинами, оскільки  підгодовує їх азо-
том. Вдалі композиції люпину з іриса-
ми, ліліями, флоксами, енотерою, бру-
нерою крупнолистовою, вербейником 
точковим, маками...

Чудове різьблене листя люпину, різ-
нокольорові свічки-квітконоси – ви-
ступають на грі контрастів і поєднань, 
як між собою, так і з іншими соліста-
ми. Постарайтеся це побачити і від-
чути, і тоді ці дивовижні рослини 
допоможуть Вам створити квітник 
настрою.

Удачі в ваших творчих пошуках!
О.П.Мельник, м.Київ

Хочу розповісти про цікавий і улю-
блений мною кущ айви японської 

(хеномелес). Колючий кущ висотою до 
1-го метру, батьківщина: гори Китаю і 
Японії. Ця рослина найчарівніша в мо-
мент цвітіння, коли вона покривається 
оранжево-червоними квітами, зібрани-
ми в суцвіття по 2-6 штук. Цвітіння три-
ває 2 -3 тижні. Цього року в кінці літа на 
одному кущі рослина дала цвіт і почали 
зав’язуватись плоди, напевне, погода 
дала свої корективи. 

Плодоношення з 3–4-го року, якщо сія-
ти з насіння. За 20 років спілкування 

з цією рослиною найкращий резуль-
тат я одержувала саме з насіння. 
Восени зібрала насіння з плодів, і в ти-
хому куточку, де ніхто не топчеться, 
посіяла, паличками огородила, і забу-
ла. Весною наступного року або навіть 
через рік, за звичай, сходить. У цих ма-
леньких рослинок яке розкішне корін-
ня! 

Пробувала також відкопувати від 
куща, але в рослини були слабкі корін-
ці, і вони погано приживались. На со-
нячних місцях рослина чудово росте, і 
на період збирання врожаю плоди ма-

ють жовтий колір. При легкому при-
тіненні відносно добре почувається. 
Влітку при спекотній погоді бажа-
ний полив, інакше плоди будуть 
не такі соковиті. Краще садити в 
місцях, захищених від північного 
вітру, молоді саджанці вкрити на 
зиму листям або іншим матеріалом. 
В мене рослина захищена парканом, 
тому я її ніколи не прикривала.  

Поряд росте інший кущ айви того 
ж виду, але висота його близько 2-х 
метрів. Пагони товсті і міцні, квіти 
білі, розмір їх більший, ніж у яблуні, 
цвіте на 2–3 тижні пізніше, плоди 
діаметром до 8 сантиметрів, смакові 
якості плодів обох рослин однакові.

Спочатку плоди йшли на приготу-
вання варення, тепер – тільки в си-

рому вигляді, змішуються з цукром або 
медом і зберігаються в холодильнику 
до наступного врожаю.

Рослина, безумовно, заслуговує пова-
ги, бо її відвідують бджоли, шкідників 
практично немає, її використовують в 
зеленому будівництві для закріплення 
схилів. 

Як зійде багато саджанців, садіть на 
схилах, в парках, щоб цвіла наша краї-
на, і раділо людське око земній красі.

Мовчан Любов Григорівна,  
с. Деревки, Котелевський р-н, 

Полтавська обл. 

Хеномелес – японська 
айва
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Як влучно зауважив відомий нату-
раліст і любитель природи, жур-

наліст газети «Комсомольська правда» і 
ведучий популярної свого часу передачі 
«В мире животных» Василь Михайлович 
Песков: «Всі ми родом з дитинства». Він 
підкреслює, що головні моральні якості 
закладаються саме в дитинстві. Дорослій 
людині, найчастіше, неможливо надолу-
жити те, що втрачено в дитинстві. Коли 
почалася війна, йому було всього 11 ро-
ків, батько пішов на фронт, у матері на 
руках ще четверо малюків. Через роки, 
він напише: «Дитинство. Воно все-таки 
було у нас, хлопчаків військових років. 
Незважаючи ні на що, світ нашого ди-
тинства був багатий і величезний. Ліс, 
річка, зоряне небо. І були ще книги. Чита-
ли нерідко вголос, а прочитані поодинці 
обов'язково переказувалися товаришам. 
І в той же час не гірше за дорослих пра-
цювали на колгоспному полі, ростили 
малюків, варили їжу, вчилися в школі.»

Згадуючи своє життя, намагаюся 
зрозуміти, звідки у мене любов до при-
роди і землі. Адже я народився і все 
життя прожив у великому промислово-
му місті. Хочеться висловити величез-
ну подяку своєму батькові, який мене 
частенько будив ні світ, ні зоря, щоб 
їхати на дачу. А я злий на нього і весь 
світ, але їду. Запам'яталися його мудрі 
прислів'я – «Той щастя має, хто схід 
сонця зустрічає» і «Сон, как богатст-
во, – чем больше спишь, тем больше 
хочется». З віком розумієш, як це важ-
ливо, особливо міським жителям, хоч 
іноді зустріти схід сонця в дорозі, поми-

луватися крапельками роси на кінчиках 
травинок, злякати зайченя.

А одного разу рано вранці застали на 
дачі, прямо на грядці з суницею, нашого 
місцевого «павича у всій красі»: з розпу-
шеним різнобарвним хвостом і чубчи-
ком-короною на голові. Я такого птаха 
побачив вперше, а батько підказав, що 
це удод. Як шкода, що не було фотоапа-
рата. Потім спеціально в книгах знайшов 
відомості про цього птаха, намагався 
змайструвати для нього будиночок або 
запросити жити в дупло старого дерева, 
але – на жаль. Більше удод не з'являвся.

Вже підлітком запам'яталася рибалка 
у діда в Чернігівській області на березі 
річки Сож і ночівля в стогу сіна, і ранко-
вий туман, коли була видна тільки голо-
ва дідуся, який йшов попереду, а через 
якийсь час тільки одні ноги... І збір чор-
ниці в лісі, звідки приніс кошик з ягода-
ми на денці – аж надто смачні – 5-7 в рот 
– одну в кошик.

Згодом захопився вирощуванням 
різних новинок, листувався з багатьма 
любителями-садівниками. На одній з ви-
ставок в нашому садівничому товаристві 
викликала загальне здивування лаге-
нарія висотою 1 м 80 см. Її фото надруку-
вала навіть міська газета під рубрикою 
«Чудеса землі донецької». Вирощував 
також інші екзоти. Потім «захворів» аль-
пійською гіркою і цибулинними росли-
нами. Яке диво – спостерігати за цвітін-
ням тюльпанів з початку квітня і майже 
до кінця травня. Яке розмаїття барв і 
форм! Багато видів відрізняються яскра-
вим, незвичайним забарвленням, витон-

ченою, граціозною формою пелюсток 
і «мармуровим», дуже привабливим 
листям. Словом цю красу не передати. 
Дивишся – і не можеш намилуватися. 
Наприклад, дикоростучий тюльпан 
Грейга вважається найкрасивішим в 
світі, відкритий, він нагадує водяну 
лілію. Не дарма ж зовсім хворий ко-
роль Франції Людовик XVIII наказував 
переносити себе в період цвітіння цих 
рослин зі своєї резиденції в сади Севру 
і проводив там цілі години, милуючись 
строкатістю і різноманітним забар-
вленням тюльпанів.

Але зеленим друзям на 4 дачних со-
тках доводилося досить тісно. І тут звер-
нув увагу, що після будівництва одного 
православного храму, його територія, 
скажімо так, не сильно упорядкована. 
Після бесіди з батюшкою і перегляду 

фотоальбому, він благословив мене на 
працю. І велика частина моєї колекції 
перекочувала сюди, на благословенну 
територію храму. Хвалитися не буду, але 
за кілька років територія перетворилася. 
Але в одному місці рослини завзято, не 
дивлячись на хороший догляд, погано 
росли. Чи не геопатогенна  тут зона? Але 
розгадка виявилася простішою. Під неве-
ликим, близько 30 см шаром чорнозему, 
перебувала «подушка» зі спресованого 
металургійного шлаку, який навіть за до-
помогою ломика не виходило видалити. 
Прийшла ідея додати ще землі і зробити 
на цьому місці альпійську гірку. Отець 
Миколай допоміг з транспортом, щоб 
привезти красиві камені, в тому числі 
кримський ракушечник. Він має пористу 
структуру, ідеальну для вирощування 
прямо на ньому молодила і різних очит-
ків. Камінь і рослини доповнюють красу 
один одного і надають більш природний 
вигляд будь-якії території. Цікаво, що 
кам'яниста гірка може займати площу як 
в кілька десятків квадратних метрів, так 
і в кілька сотень квадратних метрів, і на-
дає можливість вирощувати рослини, які 
не ростуть в звичайному саду. Довелося 
на деякий час стати інженером, поетом і 
художником.

Чимало потрудився. Не обійшлося і 
без помилок, адже створення і компози-
ція альпінарію нескінченні – це необме-
жена можливість творчості і фантазії: 
що і де посадити, як одним рослинам 
дати світло і вологу, а іншим – протилеж-
ні умови. Очиткам і деяким іншим ви-
дам рослин потрібен бідний, щебнистий 

Всі ми родом з 
дитинства
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л и с т и  ч и тач і в
ґрунт і багато-багато сонця. Зате тепер 
це маленьке диво природи радує око з 
весни і до пізньої осені. Знайшлося місце 
на альпійській гірці і для мініатюрних 
нарцисів, і для низькорослих, але дуже 
витончених дикорослих, в основному 
середньоазіатських, видів тюльпанів. 
Серед каменів і ґрунтопокривних рослин 
вони виглядають, як маленькі сонечка. 
Вони не менш красиві, ніж їх імениті ви-
сокорослі родичі, які не відповідають в 
даному випадку естетиці саду.

Коли в сонячний теплий деньок я 
дивлюся на свою гірку з пагонами, що 
тільки-но проклюнулися і тут же пішли 
вгору, до сонця, я відчуваю божественне 
почуття радості і щастя буття. Краса про-
будження життя природи хвилює кожну 
мою клітинку, відчуваю, як все співає в 
мені, хочеться кудись летіти, на душі те-
пло і радісно.

Ну як же тут не спробувати соковиті 
і пружні стрілки цибулі-черемші, поки 
вони не налилися різким часниковим за-
пахом, або буйно викинутий з землі зави-
ток зі згорнутого в кулачок листя лугової 
чини? Ніжний і соковитий смак свіжого 
гороху приємно заповнює рот. Думаю, 
вітамінів я отримав не менше, ніж від за-
морських авокадо або манго.

Взагалі, я вважаю, що людина, 
яка не спробувала в салаті листочок 
примули або кульбаби, медунки або 
яглиці, не відчула і не побачила весни. 
Про яглицю хочеться розповісти доклад-
ніше. Преподобний Серафим Саровський 
називав її божою травою. Відвари суше-
ної яглиці допомагали йому перенести 
тривалі поневіряння і багатоденні пости. 
Ця дивовижна трава росте майже по всій 
Україні, в основному у більш-менш воло-
гих і тінистих місцях. Її ряболисту форму 
можна зустріти в озелененні міст, в пар-
ках. Настій з сушеної трави покращує 
діяльність травлення, допомагає в разі 
подагри  та захворювань суглобів, при 
ревматизмі, авітамінозах.

Гірка красива в будь-який час року, 
але незабутнє враження залишають 
проліски, крокуси, що частенько при-
сипані запізнілим березневим сніжком і 
сміливо визирають з нього назустріч ви-
зирнувшому сонечку.
Цветок весны, идущий к нам по снегу, 
Простой цветок, но сколько он несёт
Добра и радости и счастья человеку.

В Японії є чудовий звичай, коли ти-
сячі людей виїжджають за місто лише 

для того, щоб помилуватися цвітінням 
вишні-сакури. Повірте, таке милування 
для нашої психіки є набагато корисні-
шим наспіх зірваних квітів, по дорозі до-
дому зів'ялих, а іноді і викинутих. Немає 
і не може бути добра і благородства в 
людині, що відірвалася від землі, бо не від 
чого і не для чого їм у неї взятися...

Створення альпійської гірки і догляд 
за нею збагатять вас новими знаннями 
і додадуть неповторну красу і завер-
шеність хоч дачній ділянці, хоч сільсько-
му подвір'ю. Без помилок та труднощів 
не обійтися, але творча праця на землі 
це компенсує, тому ніколи не втрачайте 
віри в успіх.

Але коли війна впритул наблизилася 
до Макіївки, і снаряди розірвалися в пів-
метрі від мого будинку і на території хра-
му, я збирав осколки, і прийшло усвідом-
лене рішення забрати дітей та виїхати в 
село в Черкаській області.

Вже більше року я на новому місці, і 
не шкодую, що круто змінив своє життя.

Які тут неповторні (кожен день різні) 
заходи й сходи, лісове повітря, тиша. 
Правда, ділянка трохи розчарувала. Де-
рева майже повністю поглинув хміль, 
лише де-не-де прозирають яблучка від-
мінного смаку. По краю ділянки в мій 
зріст стоять зеленою стіною зарості кро-
пиви. Мене таке її різноманіття навіть 
обрадувало – на абиякий землі вона так 
пишно не розростається, а тільки на ро-
дючій. Ми з нею уклали «перемир'я». Ча-
стина вершків, зрізана серпом, пішла на 
мульчування грядок і доріжок, а ще ча-
стина разом з іншими бур'янами – в бочку 
з водою, де за допомогою ЕМ-препаратів 
перетворилася в прекрасне рідке зелене 
добриво. А корінці пішли на подальшу 
посадку в справжню живу огорожу.

З хмелем йшла справжня війна. За до-
помогою серпа і секатора познімав його 
пагони з дерев, уклавши їх на компост. 
Намагався за допомогою лопати викор-
чувати кореневище, але окремі коріння 
були в діаметрі до 10 см, і тяглися на 
кілька метрів. Дуже важка робота, і я за-
лишив цю затію. І став думати, і приду-
мав. Став ложити невеликі шматки сві-
жого гною на точку росту пагонів хмелю, 
а далі створювати на цьому місці міні-
компостні купи, поливаючи їх Емочка-
ми. І все. Ось таке просте рішення. Ве-
лике спасибі сусідам, Наталі Барвінок і 
Валентині Потаповій, які в подяку за те, 
що я вичищу гній, віддавали його мені.

Половина ділянки заросла пирієм 
з багаторічними кущами хрону (можу 
поділитися!), а на другій половині вже 
з'явилася звичайна степова рослин-
ність з одиничними екземплярами ро-
машки лікарської, звіробою, люцерни, 
коров'яку, деревію і полину. Останній 
зрідка (за порадою селян) давав кроли-
кам для профілактики хвороб. Всі ці 
рослини зазначив кілочками, щоб при 
косовиці їх не скосити. Город не орався 
приблизно з 2011 року, що, напевно, на 
краще. Земля відпочила і оздоровилась 
від хімікатів і «плужного знущання», і 
дочекалася свого господаря. Душа радіє, 
коли усвідомлюєш, що ти є господарем 
частинки Землі, і в твоїх силах зробити 
її кращою і чистішою. Коли я з рулеткою 
і шпагатом «повзав» по ділянці, розби-
ваючи її на постійні грядки і доріжки, 
багато хто здивовано переглядалися, ка-
жучи «Хто ж таке робить? Нічого в тебе 
не вийде.» Знайомий фермер пропонував 
безкоштовно переорати або задискувати 
ділянку, але я відмовився. І не шкодую 
про це. Земля у мене супіщана, дуже лег-
ка в обробці і чуйна до мульчування. При 
перекопуванні, якщо попалося кілька 
дощових черв'яків, то добре. Зате ближче 
до кропив'яних заростей їх було набагато 
більше.

На пирійному «полі» вилами в декіль-
кох місцях розпушив цілину, повибирав 
найтовстіші корінці для лікувального 
чаю (володіє унікальними очисними і 
загальнозміцнюючими властивостями). 
Зробивши невеликі лунки, поклав туди 
по 2-3 насіння кабачків-цукіні, в інших 
місцях кавун і диню. Замульчував тов-
стим (до 10-15 см) шаром соломи, а в ін-
шому випадку застелив чорною плівкою 
з прорізами для насіння. Зрідка поливав 
водою з розчином ЕМ-препаратів. І що 
ж? Під шаром мульчі пирій задихався, 
поодинокі слабкі пагони підрізав серпом 
і уклав зверху на солому. Влітку не поли-
вав, але урожай був, і дуже навіть непо-
ганий. І картопля під соломою вродила, 
і томат, і квасоля. Для першого, так би 
мовити, ознайомчого року, дуже навіть 
непогано.

Я закликаю всіх людей бути розумни-
ми господарями на землі. Без любові до 
природи, без  усвідомлення її законів лю-
дина не буде щасливою.

Юрій Глух,
Член Клубу Органічного Землеробства

м. Макіївка  — Черкаська область
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в и х о в а н н я  д і т е й

В даний час у зв'язку з поширен-
ням в освітньому середовищі 

технічних ВНЗ постмодерністських 
ідей відмови від попередньої педаго-
гічної теорії і практики, спроб запе-
речення класичних способів обґрун-
тування цілей та ідеалів освіти, на 
наш погляд, особливої актуальності 
набуває аналіз духовної спадщини 
видатних педагогів минулого, серед 
яких особливе місце належить К.Д. 
Ушинському. За часів його діяльно-
сті в середині XIX століття багато го-
стрих проблем педагогіки були анало-
гічними нині існуючим. 

Костянтин Дмитрович Ушинський  
визначав педагогіку як мистецтво 
тому, що «наука тільки вивчає існу-
юче, а мистецтво прагне творити 
те, чого ще немає, і перед ним в май-
бутньому мчить мета і ідеал його 
творчості... Будь-яка практична 
діяльність, яка прагне задовольнити 
вищим моральним і взагалі духовним 
потребам людини... є мистецтво. У 
цьому сенсі педагогіка буде першим, 
вищим з мистецтв, тому що вона 
прагне задовольнити найбільшій з по-
треб людини і людства – їх прагненню 
до вдосконалень у самій людській при-
роді... її душі і тіла; а вічний ідеал цьо-
го мистецтва є досконала людина»

Як мистецтво педагогіка немисли-
ма без особистості творця – викладача 
і вихователя: «...найголовніше завжди 
залежатиме від особистості вихова-
теля, що стоїть обличчям до обличчя 
з вихованцем: вплив особистості вихо-
вателя на молоду душу становить ту 
виховну силу, якої не можна заміни-
ти ні підручниками, ні моральними 
сентенціями, ні системою покарань і 
заохочень»

На думку К.Д. Ушинського, твор-
чість вихователя повинна мати такі 
три джерела: народність, християн-
ство, наука.

Першочергове виділення народ-
ності в цьому списку він обґрунтову-
вав причиною визначального впливу 
національних особливостей на осо-
бистість індивіда, а також сумної 
долі людини, вихованої на чужій мові 
і культурі.

У поняття народності К.Д. Ушин-
ський включав патріотизм з ідеєю 

служіння народу, любов до рідної 
природи, мови, народної творчості: 
«Почуття народності таке сильне 
в кожному, що при загальній заги-
белі всього святого і благородного 
воно гине останнім. Хабарник, що 
точить, як черв'як, сили своєї бать-
ківщини, співчуває її славі і її горю. В 
лиходієві, в якому згасли всі благород-
ні людські почуття, можна ще дошу-
катися іскри любові до батьківщини: 
поля батьківщини, її мова, її перекази 
і життя ніколи не втрачають не-
збагненної влади над серцем людини. 
Чи дивно після цього, що виховання, 
створене самим народом і засноване 
на народних засадах, має ту виховну 
силу, якої немає в найкращих систе-
мах, заснованих на абстрактних 
ідеях або запозичених в іншого наро-
ду... Яким же чином виховання, за 
допомогою якого нові покоління лю-
дей зв'язуються загальним духовним 
життям з поколіннями відживаю-
чими, може відмовитися від народно-
сті?»

У своїх спогадах про дитячі роки  
К.Д. Ушинський писав про те, яке 
враження справляла на нього при-
рода рідного краю: «...прекрасний 
ландшафт має такий великий 
виховний вплив на розвиток мо-
лодої душі, з яким важко суперни-
чати впливу педагога; день, прове-
дений дитиною посеред гаю і полів, 
...стоїть багатьох тижнів, прове-
дених на навчальній лаві». Він диву-
вався, чому в педагогічній творчості 
так мало використовується величез-
ний виховний потенціал спілкування 
молоді з природою і рекомендував 
облаштовувати навчальні заклади за 
містом в мальовничих місцях.

У міркуваннях про вивчення рідної 
мови втілилися погляди Ушинського 
про те, що навчання рідній мові і її 
глибоке засвоєння прищеплює любов 
до вітчизни, її історії та культури. 
К.Д. Ушинський вважав фольклор 
важливим засобом пізнання мови, не-
вичерпним джерелом народної мудро-
сті, багатств рідної мови. Наприклад, 
казки – це «перші й блискучі спроби 
руської народної педагогіки, і я не ду-
маю, щоб хто-небудь був в змозі зма-
гатися з педагогічним генієм народу». 

Ось чому фольклор такий переконли-
вий, дохідливий і вражаючий.

Сьогоднішній час – це час спроб 
впровадження в вітчизняну вищу шко-
лу ідей антипедагогіки (Г. фон Шене-
бека, Е. Браунмюллера, М. Вінклера 
та ін.), Сутність яких д.ф.н. А.Огурцов 
формулює так: «замість зусиль дум-
ки – спонтанність, замість обов'язку 
і свободи – свавілля; замість регуля-
тивних норм – консенсус, замість цін-
ностей – домовленості, які не мають 
обов'язкового характеру і не припуска-
ють довіри і відповідальності, замість 
реальності – симулятори, замість 
інтенціональності – комунікатив-
ність, замість істини – переконання, 
– таке кредо... постмодерністської 
філософії освіти». Із заявленої концеп-
ції випливають ідеї про відмову від 
виховної роботи зі студентством (май-
бутньою елітою, що покликана тво-
рити соціально-культурний сценарій 
суспільного розвитку); перенесення 
всієї відповідальності за результати 
навчання на молодь; зведенні ролі ви-
кладача ВНЗ до ролі консультанта. 

Перед лицем загрози повного 
руйнування традицій вітчизняної 
вищої школи, професорсько-викла-
дацькому складу технічних ВНЗ, 
як правило, погано знайомому з 
педагогічною класикою, читання 
і аналіз праць видатного педагога 
дають можливість задуматися 
про те, від чого ж і в ім'я чого ми 
хочемо відмовитися.

А.Н. Миронова, Т.Б. Голубєва

К.Д. УШИНСЬКИЙ: ПЕДАГОГІКА ЯК МИСТЕЦТВО
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В останні кілька сезонів багато го-
родників скаржаться на те, що не 

вдається виростити часник. Листя або 
рано починає жовтіти, або вже жовте в 
момент сходів. Крім того, самі цибулини, 
не встигнувши сформуватися, починають 
загнивати.

Почнемо з того, що часник дуже при-
мхливий щодо місця зростання. Висадив-
ши зубки часнику буквально через кіль-
ка сотень метрів від того місця, де вони 
виросли, можемо не отримати абсолютно 
ніякого врожаю. А привезений часник за 
кілька сотень кілометрів може дати від-
мінний урожай. Тобто, до цього питання 
слід ставитися дуже педантично і висад-
жувати на пробу нових сортів невелику 
кількість.

В кінці літа треба визначитися з міс-
цем посадки часнику. Ні в якому разі не 
можна висаджувати часник на тому ж 
місці, де він ріс в попередньому сезоні. Не 
слід його також вирощувати після мор-
кви, цибулі, буряка. Якщо міняєте міс-
це для полуниці, то на її місце також не 
варто садити часник. Нематода загальна 
і для полуниці, і для часнику. Вирощую 
часник після огірків, кабачків, капусти, 
салату. Грядку необхідно розпушити, 
внести компост з Емочками-бокашика-
ми і замульчувати будь-яким рослинним 
матеріалом. В день висадки мульча заби-
рається.

На схемі посадки не буду зупинятися, 
а ось на термінах посадки зупинюся де-
тальніше. Завдяки публікаціям багатьом 
відомого Б.А.Бубліка багато городників 
порушили терміни посадки і висаджу-
ють часник дуже рано. А цього, як раз, і 
не треба робити. Часник повинен проро-
сти і вкоренитися, але ніяк не рости. Ви-

саджую, як правило, у другій половині 
жовтня місяця. Навіть при холодній по-
годі земля ще дуже довго тепла, і часник 
встигне прорости і вкоренитися. Перед 
посадкою зубки треба обов'язково захи-
стити від хвороб. Це можна зробити за 
допомогою Мікосану-Н.  Трохи пізніше 
грядку накриваю листям, і так вона за-
лишається до весни. Все, що описувалося 
вище, стосується озимого часнику.

Щодо ярого часнику думки розділи-
лися. Одні городники висаджують його 
восени разом з озимим, інші – навесні. 
Напевно, і те, і інше заслуговує на увагу, і 
кожен має право діяти відповідно до вла-
сного досвіду. Навесні не слід рано при-
бирати покривний матеріал, навіть якщо 
через нього пробиваються сходи часнику. 
Це слід робити тоді, коли ймовірність по-
вернення холодної погоди мінімальна. 
Ґрунт необхідно відразу дрібно прорих-
лити.

Причин пожовтіння листя може бути 
дуже багато. В першу чергу, часник по-
винен бути забезпечений вологою. У цієї 
культури в ній підвищена потреба. Через 
кілька днів після зняття укриття роблю 
профілактичне обприскування проти 
хвороб. Обприскую тими самими препа-
ратами, що і томати, і одночасно з ними. 
Це Мікосан-В, Тріходермін, Фітоспорін, 
Фітодоктор та ін. Взагалі вищеназваними 
препаратами обприскую все, що у мене є 
на городі. Обов'язково в робочий розчин 
додаю прилипач Липосам, оскільки ро-
бочий розчин буде стікати по листю і сте-
блам рослин.

Підживлення роблю тільки одне ще в 
травні місяці. Більше кореневих підгоді-
вель не роблю. Перегодовування часнику 
надзвичайно шкідливе. Найкраще муль-

чувати землю під часником компостом. 
При поливах або дощах поживні речо-
вини з компосту будуть потрапляти в 
ґрунт до кореневої системи, і цього буде 
достатньо.

Треба керуватися дуже хорошим 
правилом: рослини краще недогодува-
ти, ніж перегодувати. Перегодовані 
рослини більше піддаються різним захво-
рюванням, погано зберігаються. Будь-які 
з овочів, які ростуть на городі, останній 
раз під корінь підгодовую не пізніше 20 
червня. Підживлення по листу мікроеле-
ментами роблю тижні на три довше.

Однією з причин пожовтіння листя 
часнику може бути зараженість ґрун-
ту нематодою. Тому два рази за сезон 
поливаю часник таким препаратом, як 
Немафатогін. Надалі догляд за часником 
полягає в своєчасних поливах і дрібному 
розпушуванні ґрунту.

В озимого часнику необхідно 
обов'язково видалити стрілки. Але знову 
ж таки не все так просто. Є група озимих 
часників, яка дає мало стрілок або їх не 
дає взагалі. Кажу це до того, що деякі го-
родники залишають кілька стрілок, щоб 
по них орієнтуватися щодо прибирання 
пекучого овоча. Можна орієнтуватися 
по пожовтінню чотирьох нижніх лист-
ків. Але найкраще з кінця червня робити 
контрольне викопування цибулин, тим 
більше, що вони підуть в їжу або для до-
машнього консервування.

Часників існує безліч різновидів і тер-
міни дозрівання різні. Тому слід добре 
вивчити ті сорти, які висаджуєте. Ніколи 
не садіть скопом всі сорти, особливо нові. 
Якось позначайте, що і де росте. Будьте 
уважні і спостережливі до своїх вихован-
ців. Вивчивши їх, не будете робити багато 
зайвої роботи.

Не покладайтеся на чийсь досвід, на 
інтернет, на літературу. Ваш особистий 
досвід – найцінніший. Не копіюйте чу-
жий досвід, візьміть його тільки до відо-
ма. Тільки в цьому випадку буде успіх. 
І на закінчення повернуся знову до стрі-
лок. Завжди залишаю кілька стрілок і 
маленькі зубочки, восени висаджую їх 
разом з великими. У майбутньому сезоні 
отримаємо зубки, які, знову ж, будуть ви-
саджені. Таким чином, постійно оздоров-
люємо посадковий матеріал. 

Бажаю всім успіху.
Олександр Іванович Ткаченко

Консультант Клубу ОЗ, 
м.Київ

Знову про часник
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Так, так, не дивуйтесь, шановні 
городники, читачі моєї улю-

бленої газети «до Землі з любов’ю!», 
саме в фацелії (фацелія – сидерат, зе-
лене добриво).

А тепер все по-порядку. Дев’ять 
сезонів ми з чоловіком займаємось 
органічним землеробством. Ми ви-
рощуємо овочі та фрукти без засто-
сування хімічних засобів захисту від 
хвороб ті шкідників, а також не вико-
ристовуємо мінеральні добрива. Ви-
користовуємо компост, збагачений 
мікроорганізмами для покращення 
родючості ґрунту і живлення ро-
слин, а також використовуємо попіл. 
Компост готуємо з листя, бур’янів, 
яблук, очисток овочів – все те, що 
інші люди виносять в контейнери зі 
сміттям, ми збираємо, вивозимо на 
дачу, компостуємо. Поливаємо ком-
пост «Емочками» 100 мл на 10 л води. 
Закладаємо компост весною і до 
осені отримуємо розсипчасту масу, 
яку, якраз, і використовуємо для по-
садки цибулі.

Цибулю під зиму я висаджую вже 
4 роки, і результатом дуже задово-
лена.Скажу чесно, що цибуля, ви-
саджена весною, такого врожаю не 
давала.

В нас город розбитий на грядки. 
Ширина грядки 1 м, довжина – 10 м. 
Доріжки між грядками 40-50 см. По 
доріжках ми ходимо, на грядку не 
ступаємо, доріжки заповнені тра-

вою, соломою з гороху із ранньої ве-
сни і до осені. Самі  грядки ніколи 
не пустують. Після збору врожаю за-
вжди засіваємо їх сидератами. Ґрунт 
на грядках пухкий, ми його не пере-
копуємо. Після збору картоплі, у нас 
її 14 грядок (картоплі вистачає на 3 
сім’ї), ми засіваємо сидерати. Сіємо 
овес, вику, гречку, гірчицю, фацелію. 
На грядці, де будемо саджати зимо-
ву цибульку, засіваємо фацелією. До 
кінця жовтня – початку листопада 
фацелія виростає 20-25 см. В цій же 
фацелії робимо плоскорізом канавки 
(4 шт на метровій грядці), додаємо 
компост – по 1 відру на рядок довжи-
ною 10 м, і саджаємо цибульку діаме-
тром 1 – 1,5 см, не більше. Загортаємо 
плоскорізом канавки. Вигляд грядки 
був не дуже гарний. Фацелія одна 
стояла, друга – 
валялась. Через 
тиждень вся фа-
целія піднялась і 
росла собі надалі 
разом із цибуль-
кою.

А коли на-
ступили мо-
рози, фацелія 
накрила нашу 
цибульку зеле-
ною ковдрою. 
Весною, як при-
гріло сонечко, 
одразу з’явились 

росточки цибулі. 
Малим плоскорі-
зом я прорихлила 
земельку, яка була 
дуже пухка і жива. 
За сезон я нічим не 
підживлювала нашу 
цибулю. Один раз 
обробила Фітоспори-
ном, і рихлила після 
дощу. На початку 
липня наша цибуля 
почала підсихати. 
Ми її зібрали, про-
сушили, отримали 
дуже хороший вро-
жай. З грядки 10-ме-
трової довжини (ши-
рина – 1 м) зібрали 
10 вінків по 5 кг і ще 
2 фруктових ящики.  
Ми дуже задоволені 

такою технологією вирощування, 
отримали екологічно чисту цибулю. 
Органічне землеробство дуже відріз-
няється від традиційного тому, що 
приносить радість, користь і велику 
насолоду.

Можливо, наш досвід вирощуван-
ня цибулі і Вам допоможе, дорогі 
читачі, отримувати такі врожаї без 
великих зусиль.

З повагою, 
Софія Новосад

Клуб Органічного Землеробства  
м. Біла Церква

Поздоровляю улюблену газету, а 
також всю редакцію, а також за-
сновників газети і такого благород-
ного руху, як органічне землеробст-
во, з ювілеєм. Я дуже щаслива, що я 
з вами! Успіхів Вам у всьому!!!

Цибуля, вирощена в фацелії



до Землі з любов'ю!  грудень 2016    15

х а Р ч у в а н н я

Привіт, всім! Я – юна куховароч-
ка, яка не може уявити життя без 
кухні. Мене звати Людмила, і мені 
19. Незважаючи на невиликий відрі-
зок мого життєвого шляху, я знаю 
толк в приготуванні їжі.

Я люблю землю з дитинства, і все, 
що на ній росте, органічно чисте та 
вирощене в будь-яких умовах: як 
під палючим сонцем, так і під до-
щем.

Багато хто вважає так: щоб смач-
но поїсти, треба мати великі дохо-
ди, та це зовсім не так. З простих ін-
грідієнтів можна приготувати дуже 
смачну та вишукану страву.

Страва, якою я хочу поділитися з 
вами, є дуже корисною, як для доро-
слих, так і для дітей.

Крем-суп – 
це густий або 
рідкуватий суп, 
приготований 
з протертих 
овочів, круп, 
м'яса, птиці або 
риби. Справжні 
знавці і люби-
телі крем-су-
пу нарізають 
овочі однакови-
ми скибочками, 
щоб вони мо-
гли рівномірно 

проваритися. Але це не завжди грає 
велику роль, оскільки інгрідієнти 
будуть подрібненими в блендері. 
Подають супи-пюре і крем-супи най-
частіше з грінками або сухарями. 
Крем-суп часто використовується в 
дієтичному і дитячому харчуванні.

Картопляно-гарбузовий крем-
суп зі шпондером та грінками

Інгрідієнти:
•   1 кг картоплі;
•   120 г гарбуза;
•   365 г моркви;
•   350 г цибулі;
•   65 г печериць;
•   50 г вершкового масла;
•   400 г жирних вершків;
•   сіль, перець (за смаком)
кількість порцій – 12 (250г)

Покроковий рецепт приготуван-
ня.

Крок 1
Картоплю нарізати мілкими кубика-

ми, цибулю – тонкими кільцями, мор-
кву та гарбуз натерти на крупну тертку. 
В каструлі з товстим дном розігріти 
вершкове масло, всипати цибулю, мор-
кву та гарбуз, і на невеликому вогні 
обсмажувати, періодично помішуючи, 
5-7 хв.  Додати подрібнену картоплю, 
смажити ще 2 хв. Залити такою кіль-
кістю води, щоб вона лише покривала 
картоплю, довести до кипіння, варити 
до готовності.

Крок 2
Після повного охолодження супу, 

за допомогою блендера перетворити в 
кремову консистенцію.

Крок 3
Охолоджений, зблендований суп по-

ставити на вогонь, вливаючи малень-
кою цівочкою вершки та довести до ки-
піння. Посолити, поперчити за смаком.

Крок 4
Два слайси шпондеру (по 15 г) (два 

шматочки сала – укр.) розігріти в 
мікрохвильовій печі. Зробити грін-
ки з тостового хлібу. Подавати суп в 
підігрітих тарілках, збоку поставити 
грінки, на яких виложити підсмажений 
шпондер. Посередині можна прикраси-
ти зеленню петрушки чи кропу.

Беседна Ніла, м.Рівне

Святковий кекс без скоромних 
продуктів

Інгредієнти:
2 склянки борошна;
1,5 склянки цукру;
0,5 склянки маку;
0,5 склянки ядер горіхів;
0,5 склянки родзинок;
трохи ванілі (ваніліну або ваніль-

ного цукру);
2 ст. ложки розпушувача;
1 склянка води.
Технологія приготування
1. Приготування розпушувача 

(готується заздалегідь, аби завжди 
був під рукою):

3 частини лимонної кислоти, 5 
частин харчової соди, 7 частин бо-
рошна пшеничного (використову-
ються будь-яка мірка – ложка, чар-
ка, тощо) ретельно перемішуються.

2. Приготування кексу.
Ретельно перемішуємо всі сухі ін-

гредієнти, додаємо воду – одержуємо 
суміш консистенції густої сметани – 
перекладаємо у форми, попередньо 
змащені олією та посипані манкою. 

Ставимо у гарячу духовку (180-
200°С) і випікаємо до готовності при-
близно 40 хв. Чим глибше форми, 
тим вище підіймається тісто.

Примітки: 
Горіхи можна використовувати 

різні.
Родзинки можна замінити інши-

ми сушеними фруктами або ягода-
ми, попередньо зволоживши їх та 
подрібнивши.

Замість маку можна використо-
вувати підсмажене насіння кунжу-
ту.

Смачного!

Засіб від застуди та грипу
1 частина – корінь хріну, 5-7 ча-

стин – буряк червоний потерти на 
дрібній тертушці. Додати (за сма-
ком) приблизно на 0,5 літрову банку 
суміші: 1 чайна ложка солі, 1 чайна 
ложка цукру, 3-5 столових ложок яб-
лучного оцту. Все гарно переміша-
ти, покласти у скляну або керамічну 
тару та поставити в холодильник.

Суміш можна вживати, як при-
праву до будь-яких страв або як са-
мостійну їжу з хлібом. 

Веселих свят! Будьте здорові!

Ємельянова Ніна Кирилівна 
Консультант Клубу Органічного 

Землеробства,
м. Київ

Святковий кекс без скоромних продуктів

Картопляно-гарбузовий 
крем-суп 

зі шпондером та грінками
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Здрастуй, дорогий Дідусь Мороз! Мене звати Ліза. Мені 9 років. Я вчуся 
в 3 «Г» класі школи №20. У вільний час займаюся флейтою. Мрію стати 
артисткою і виступати на сцені. Багато хто мені кажуть, що Діда Мо-
роза не існує. Але я знаю, що ти є, і вірю в чудеса. Адже без чудес нудно 
жити на світі! Як у тебе справи, дідусь Мороз? Як поживає твоя онучка 
Снігуронька? Бажаю вам щастя і радості в Новому році! З повагою, Бог-
данова Ліза

«Мені нічого не треба, Дідусь Мороз, тому що я погано себе вела, і пода-
рунків мені ніяких не треба» Ангеліна, 3 «Б» клас

«Мої найзаповітніші дві мрії: щоб у мене була собака і братик або се-
стричка» Аліна, 3 «В» клас

«А ще мені б хотілося отримати в подарунок мурашник з живими му-
рахами» Микита, 2 клас

«Дід Мороз. Як у тебе справи? У мене все добре. У мене тільки одне ба-
жання – зроби так, щоб всі на землі були здорові, і щоб ніде не було війни». 
Данило, 3 «Б» клас

Здрастуй, Дідусь Мороз. Мене звуть Вадик. Мені 8 років, я вчуся в 2-му 
класі. Я знаю, що ти добрий дідусь і любиш дітей, а живеш ти у своїй каз-
ковій країні і сам ти казковий. Але я все одно в тебе вірю.

«Я знаю, ти зараз дуже зайнятий і посилено готуєшся до Нового Року, 
тому що ти отримуєш багато листів від дітей. Але у мене є маленьке 
прохання до тебе. Я хочу, якщо це можливо і в твоїх силах, зроби так, щоб 
всі мої рідні були живі і здорові. І тоді я буду радий. Якщо мама і тато бу-
дуть здорові, вони мені все куплять, що я хочу. Адже вони мене люблять, 
а найголовніший подарунок – їх любов! А мені самому нічого не потрібно, 
просто приходь в гості». Вадим, 4 «Б» клас.

Дорогий Дід Мороз. Я хочу на новий рік, що б ти мені подарував собачку 
в одязі собачого патруля.

«Я давно вже мрію про кошеня або папужку. Я б хотів отримати на 
Новий Рік такий подарунок» Даня, 3« Б »клас

«Іноді у мене не дуже виходить бути слухняним. Напевно, я наполовину 
складаюсь з непослуху. Але я намагаюся! Тому що дуже люблю батьків і 
бабусю». Микита, 3 «Б» клас

Здрастуйте, дідусь Мороз. Я хочу в вас запитати. Де ви живете? Я 
знаю, що ви хорошим дітям приносите хороші подарунки, а поганим ви 
що приносите? Чекаю відповіді. Марина

Дорогий дідусю Мороз! У минулому році я просила у тебе комп'ютер, 
ти його не подарував, але нічого страшного. В цьому році я нічого не про-
шу, я всього лише хочу, щоб моя мама завжди посміхалася. Я її люблю. 
Цілую. Марійка

Дорогий дід мороз я хочу сюрприз але тільки не майку як в минулому 
році. Віктор, 8 років

Дід Мороз. Хочу машинку! А Христині подаруй конячку. Мамі сенсор-
ний телефон. А тато і так щасливий у нього є ми. Від Владика 

Дід мороз, подаруй мені будь ласка наручний годинник, а брату поїзд. 
Ми вели себе добре. Юра Пономарьов

Дід Мороз! Хочу щоб мої друзі не хворіли, хочу щоб у них було все до-
бре і щастило завжди. Хочу щоб батьки вирішили всі свої проблеми. Мене 
звуть Даня, 11 років. Спасибі за все.

«Зазвичай на Новий рік всі просять подарунки, але батьки і так купу-
ють мені все, що потрібно. Тому я хочу, щоб у кожної дитини була сім'я» 

Софія, 3 клас

Діти пишуть Дідові МорозуГазета 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) 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 
Чернігівська.... (044) 228-38-14

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


