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с і л ь с ь к е  ж и т т я

До Землі з любов'ю – це не тільки 
назва улюбленої багатьма газе-

ти, а й девіз нашої сім'ї. Ми свою землю 
любимо, розуміємо, розмовляємо з нею, 
разом хворіємо, один одного лікуємо!

Наша ділянка землі – 0,28 га. Вже 
давно я прочитала і ввібрала душею 
ідею створення родового помістя від 
Анастасії з книг серії «Звенящие кедры 
России». Тепер і я мрію про нього, хоча 
створювати його доводиться на ділян-
ці, маленькій для такої великої справи. 
Але вже так я до неї прикипіла! Моя зем-
ля знає всі мої душевні болі, а я знаю і її 
характер, і кожного дерева, куща, квіт-
ки. Ми не зможемо жити один без одно-
го, сумуємо дуже в розлуці, і хотілося 
б мені, щоб весь наш рід завжди на цій 
землі збирався, навіть через 1000 років.

Боремося зі шкідниками по-
хорошому

Саме завдяки улюбленій газеті я ста-
ла по-іншому дивитися на «чудовисько» 
з простою назвою – капустянка. Скіль-
ки років ми її труїли, як могли. А зараз 
тільки пояси з пластикових пляшок за-
стосовуємо, але зате майже на всі куль-
тури, крім картоплі, цибулі, часнику і 
моркви з суницею. Винахід цей багато-
річного застосування, надягаємо пояс 
в момент висадки розсади або посіву в 
лунки. Випадки пошкодження, звичай-
но, є, але незначні. А на решті частини 
городу я капустянку лякаю – стою на 
землі і розповідаю їй, що якщо не поки-
не мою ділянку, то я оголошу їй хімічну 
війну, і в подробицях описую всі муки 
отруєння її самої, діток і всіх родичів. 

Після такої психологічної атаки (яка 
може бути гірше хімічної атаки. Прим. 
редакції) навіть самому стає не по собі, 
а капустянка не  дурна: хоч слів не ро-
зуміє, але настрій відчуває, і шкодить 
потихеньку, з повагою.

В одному з номерів вашої газети 
справжнім одкровенням для мене стала 
замітка «Про квасолю і жука». У скіль-
кох же людей тепер картопля стане жи-
вою, без хімічної обробки, і здоров'я їх 
буде міцнішати!

Cелекція словом
Ми маємо дві неопалювані теплиці 

під агроволокном. В цьому році в них 
землю накрили чорним спанбондом, а 
місця висадки розсади томатів додат-
ково замульчували соломою. Яке задо-
волення тепер в них працювати! В осно-
вному ростуть в них сортові томати, від 
гібридів ми відмовилися ще кілька ро-
ків тому. А ввечері теплиця – прекрасне 
місце для усамітнення, де можна відпо-
чити душею і зібратися з думками.

Ось уже кілька років я практикую 
свій метод поліпшення сортових якос-
тей городніх культур. Наприклад, то-
мат Перцевидний красивий, смачний, 
незвичайний, але серед інших був най-
хворобливіший. Рука не піднялася від 
нього позбутися. Зібрала я насіння, по-
клала на просушку і кажу йому: «Це 
спеціальний метод для знищення всіх 
видів хвороб на насінні і всередині ньо-
го». Висушила, помістила в паперовий 
пакетик, на якому написала: «Томат 
Перцевидний. Дуже стійкий до будь-
яких захворювань і вірусів, найсильні-

ший імунітет». Далі взимку замочую 
насіння в ганчірочках з кропив'яних 
мішків і кажу: «Я вас в такий день за-
мочую, що кожен, хто проклюнеться, 
здоровий буде, як мій знайомий дуб з 
лісу!». До того ж всі члени моєї сім'ї за-
мовлення зроблять на особливий смак 
і розмір плодів. При поливі сіянців я 
ще водичку наговорю, благословляю 
через неї мій майбутній урожай. Адже 
про здібності води структуруватися від 
вимовлених слів і музики написано ба-
гато праць не тільки езотериками, але 
і вченими.

Урок доньки
Але все ж умовляти рослини нас на-

доумила донечка Раїса. Було їй в 2004 
році 3 роки, і вона влітку попросила 
мене подарувати їй кущик солодкого 
перцю. Я кажу їй: «Дарую, відтепер 

він твій!» І дивлюся, що буде. Дочка за-
йшла в теплицю і каже одному кущику: 
«Ти мій, чув? Мама сказала! Тепер мене 
слухайся!» І пішла, але кожен день зно-
ву до нього підходить і щось шепоче. І 
ось одного разу чую: «Перчик, перчик, 
дай Раєчці великі червоні помідори». 
Я пирснула зо сміху і до доньки: «Що ж 
ти у перчика просиш помідорчики?» А 
вона у відповідь, дуже серйозно: «Так, 
прошу, Раєчка маленька, а помідорчи-
ки великі (високорослі), не слухаються 
маленьких». От би і кінець історії, та 
тільки дарований кущик перцю «Айвен-
го» на два тижні раніше за всіх почав 
плодоносити червоними, великими пло-
дами. Всі, хто бачив його на тлі інших 
рослин, питали назву сорту, а ми відпо-
відали: «Подарунок Раїси»!

Аромати Здоров'я
А ще в моїй родині, крім пасльоно-

На рідній землі

ОБ'ЯВА
18 березня 2018 року 

відбудуться ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 
Громадської Організації «Клуб 
Органічного Землеробства» 

Початок о 10:00
Місце проведення зборів буде по-

відомлено членам Клубу ОЗ, які 
зареєструються на ЗАГАЛЬНІ  
ЗБОРИ.                                                                                                            

Реєстрація за телефоном: 097-682-
79-78.

Голова правління ГО «Клуб  
Органічного Землеробства»  

Трофименко П.М.
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вих, дуже люблять ароматні трави. І 
під ці культури у нас використовуєть-
ся чималий шматок землі. Петрушка, 
кервель, селера, гірчиця, пастернак, 
скорцонера, майоран, фенхель, кілька 
сортів м'яти і меліси, нігелла (її насін-
ня використовую нарівні із запашним 
горошком), лофант анісовий, кануфер, 
тархун, хрін, часник, шавлія, нагітки, 

чорнобривці, троянди, примули і капу-
цини. Все це використовується для са-
латів, чаїв і у вигляді спецій. Збираємо 
ми ароматні трави, висушуємо, а потім 
восени, обов'язково в хорошому настрої, 
сідаємо перетирати їх долоньками і змі-
шувати заготовки. Друзі чекають від 
нас презенти у вигляді чаїв, спецій і до-
машнього вина, не кажучи вже про мед 

з домашньої пасіки.
Саме тепло, що йде з ваших сторінок, 

робить газету довгоочікуваною і важли-
вою для землелюбів. Ми своїм знайомим 
на сімейні свята даруємо підписку на це 
видання в додаток до Плоскорізу Фокіна. 
І цей подарунок завжди дуже цінується!

Марина Анатоліївна Груненко,
смт. Слов'яносербськ, Луганської обл.

Протягом багатьох років, виро-
щуючи розсаду, я намагалася 

знайти такий спосіб, який підійшов би 
нам, городянам. Маючи в своєму розпо-
рядженні кілька підвіконь, в кращому 
випадку засклений балкон, ми повинні 
примудритися виростити розсаду бакла-
жанів, перцю і помідорів. Зараз в інтер-
неті можна переглянути дуже багато 
відео на цю тему. Дуже багато варіантів 
я випробувала на своєму досвіді, пере-
коналася в тому, що універсальних ва-
ріантів немає, кожен має свої переваги 
і недоліки. Пропоную вам свій варіант 
вирощування розсади.

Насіння попередньо замочую в сти-
муляторі росту НВ-101 (1 крапля на 0,5 л 
води) на 12 годин. Потім обов'язково по-
трібно зробити обробку насіння біофун-
гіцидом. Кращими з них є «Мікосан-Н» 
і «Фітодоктор-Старт». Ці препарати 
проникають всередину оболонки і забез-
печують захист рослин в період їх про-
ростання і збільшують енергію росту.

Після цих нескладних, але дуже важ-
ливих процедур, ставимо насіння на про-

рощування. Для цього беремо невеликі 
шматочки лляної або щільної бавовня-
ної тканини, добре їх зволожуємо, за-
гортаємо насіння по сортах, складаємо 
отримані конвертики в чистий поліети-
леновий пакет, надуваємо його, як куль-
ку, зав'язуємо і укладаємо ці «кульки» на 
батарею. Ми забезпечили нашому насін-
нячку ідеальні умови для пророщуван-
ня: вологість, повітря, тепло.

Бажано щодня переглядати наші 
«кульки», оскіль-
ки тканина може 
підсихати. У міру 
необхідності, зволо-
жуємо їх. Як тільки 
насіння почне про-
ростати, ми пере-
саджуємо його в 
стаканчики, касети, 
контейнери. Решту 
залишаємо в нашо-
му «інкубаторі». В 
результаті, ми май-
же зі 100% гаранті-
єю знатимемо, що 

наше посіяне насіння дасть сходи.
Хочу поділитися ще своїм досві-

дом, як зробити стаканчики з під-
ручних матеріалів. Цей спосіб стане 
в нагоді тим, хто вирощує розсаду на 
підвіконнях. Для цього нам знадо-
биться картонна трубочка, яка зали-
шається після використання туалет-
ного паперу, і пакети для сніданків 
розміром 18х27 см, які продаються в 
упаковці по 1000 шт. Беремо пакетик 
в такому вигляді, як він лежав в упа-
ковці, не розгортаючи, і намотуємо 
його, як бинт, навколо трубочки. З 
одного краю підгинаємо кінці паке-
та всередину трубочки, насипаємо 
землю, і тільки тоді виймаємо тру-
бочку, яка служила нам основою для 
формування стаканчика. Отримані 
стаканчики з землею щільно укла-
даємо один до одного в пластикові 

контейнери або в будь-яку зручну для 
вас форму, вони добре підтримують один 
одного. В такому вигляді дуже зручно їх 
транспортувати, а на момент пересадки 
у відкритий ґрунт буде сформована пре-
красна коренева система. Вам потрібно 
буде тільки розгорнути пакетик і поса-
дити рослину в підготовлену лунку.

Бажаю всім прекрасних врожаїв!
Тетяна Володько,

консультант Клубу ОЗ м. Київ

Розсада для городян
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Здрастуйте, ша-
новні читачі 

газети «до Землі з 
любов’ю!».

Не раз доводилось 
переконуватись, що 
своя розсада має біль-
ше переваг, ніж ку-
плена на базарі. Це 
і вибір сорту, який 
хочеться виростити, 
і впевненість, що роз-
сада виросла міцна і 
здорова без викорис-
тання хімії, загар-
тована, тому краще 
приживається. А ще 
цікаво і радісно спо-
стерігати за підрос-
таючими росточками 
як дорослим, так і діт- 
кам.  

Розсаду вирощу-
ємо в два етапи: 1-й –  наприкінці 
лютого – на початку березня сіємо 
баклажани, перці, ранні томати, се-
леру, деякі квіти і вирощуємо таку 
розсаду на підвіконні; 2-й – в перших 
числах квітня сіємо помідори, капус-
ту, однорічні квіти у розсадник на 
вулиці. 

Раніше мала труднощі саме з ви-
рощуванням розсади перців і бакла-
жанів,  бо місця під розсаду було не-
достатньо. 

Вирощування розсади в «улітках» 
(«равликах») стало для мене знахід-
кою. Процес вирощування розсади 

став набагато простішим, потрібно 
значно менше місця, менше землі. І 
вирощувати розсаду таким способом 
цікаво.

В «улітку» можна сіяти бакла-
жани, перці, помідори, огірки, каву-
ни, дині, квіти, прянощі…

Щоб зробити так звану «уліт-
ку», нам знадобиться підкладка під 
ламінат товщиною 2 мм, туалетний 
папір або паперові серветки, гумки 
канцелярські (для грошей), субстрат,  
насіння. Підкладку під ламінат мож-
на купити в будівельному магазині. 
Цей матеріал послужить не один се-

зон при бережному використанні.  
Підкладку необхідно розрізати на 

стрічки шириною 10-15 см, довжина 
може бути різною. Мені подобаються 
стрічки завдовжки 1-2 метра. Отри-
ману стрічку розгортаємо, зверху на-
кладаємо декілька шарів туалетного 
паперу. Туалетний папір добре зво-
ложуємо водою, наприклад, за допо-
могою пульверизатора. У воду додаю 
стимулятор росту «НВ-101» (1 крапля 
на 0,5-1 літр води).

Насіння розкладаємо зверху на па-
пері, відступивши від краю 1 см, від-
стань між насінинами 2 см. На одній 
стрічці може бути насіння декількох 
сортів, для цього необхідно розді-
лити його ярличками з назвою сор-
ту. Насіння перед посівом обробляю 
препаратом «Мікосан-Н».

Отриману стрічку з насінням аку-
ратно скрутити як рулончик, потім 
зверху надіти канцелярську гумку. 
Ось і готова «улітка». Підписуємо 
сорт, загортаємо в целофановий па-
кетик так, щоб в ньому було повітря, 
і залишаємо  в теплому місці для 
проростання насіння. Потрібно слід-
кувати за вологістю паперу в «уліт-
ці».

Через декілька днів насіння про-
росте, з’являться корінці. Тоді необ-
хідно розгорнути нашу «улітку», 
зверху на насіння і на всю ширину 
стрічки обережно укладаємо шар 

Вирощування розсади 
в «улітках» («равликах»)
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вологої землі товщиною 1-2 см. Зно-
ву скручуємо в  рулончик, але вже з 
землею, і накладаємо  канцелярську 
гумку. Отриману «улітку» поставити 
у піддон насінням вгору. Для ство-
рення парникового ефекту зверху 
надягнемо прозорий кульочок, в яко-
му зробимо декілька маленьких  ді-
рочок – для повітря. Коли з’являться 
перші сходи, кульочок знімаємо, а 
саму «улітку» виставляємо на підві-
коння чи під фітолампу. Пам’ятаємо 
про посвідчування розсади.

На початку поливати чи обприску-
вати необхідно зверху, а коли росли-

ни підростуть, то тоді можна полива-
ти і в піддон.

В такій «улітці» розсада росте до 
пікірування, а іноді і довше.

Пікірувати розсаду з «улітки» 
достатньо легко, тільки пересаджу-
вати рекомендую не у стаканчики 
чи ящики, а у так звані «пе-
люшки». Для цього «улітку» 
з розсадою покласти набік, 
розгортати необхідно по-
ступово, обережно дістаючи 
по одній рослинці.  На край 
целофанового пакета розмі-
ром 15-25 см (можна взяти 
нарізанні смужки з підклад-
ки під ламінат) покласти 
трохи вологої землі, на цю 
землю вкладаємо рослину, 
а зверху (вже на корінчики) 
кладемо ще жменю землі. 
Далі скручуємо в рулон-
чик. Отримали стаканчик–
«пелюшку», але без денця. 
Такі «пелюшки» поміщаємо 
щільно одну до одної в гли-
бокий пластмасовий піддон, 
а можна і в будь-який інший 

ящик, застелив його целофаном. 
Так розсада росте до висаджуван-
ня її у відкритий ґрунт або тепли-
цю. 

При такому пікіруванні майже 
всі  корінці рослини залишають-
ся цілими, а  це важливо. В одно-
му ящику уміщається набагато 
більше розсади в таких «пелюш-
ках», такі ящики  зручно пере-
возити при необхідності, зручно 
виносити на вулицю для загар-
товування. Зазначу, что загар-
товувати розсаду я починаю за 
декілька тижнів до висаджуван-

ня її в ґрунт. 
В теплі дні ви-
ставляю роз-
саду спочатку 
в тінь, пізніше 
– на сонечко, а 
потім і зовсім 
залишаю ночу-
вати на вули-
ці, якщо немає 
нічних замо-
розків.

А як просто ви-
саджувати роз-
саду з таких «пе-

люшок» у відкритий ґрунт! Для цього 
необхідно поставити такий стакан-
чик у підготовлену лунку, розгор-
нути «пелюшку» і засипати землею. 
Висаджування розсади відбувається 
без пошкодження корінців, з міні-
мальним стресом для рослини. І як 

радісно бачити, що і наступного дня 
після посадки розсада почуває себе 
чудово, незважаючи на жару у трав-
ні. Приживання розсади практично 
100%.

Своя розсада – це вже половина 
успіху у вирощуванні гарних вро-
жаїв.

З повагою, Вікторія Гончарук,
Клуб Органічного Землеробства, 

м. Київ
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Вже й день збільшився! Це означає, 
що садівники-городники  плану-

ють, думають, де брати розсаду, а може, 
і самі збираються щось вирощувати на 
підвіконнях.

З помідорною розсадою є кілька 
варіантів. Найпростіше – купити її на 
базарі. Як правило, це «кіт в мішку». До 
того ж, якщо вам пощастило, і ви купи-
ли бажаний сорт, корінці у такої розсади 
обірвані, в результаті вона погано при-
ймається і довго хворіє. Другий спосіб 
– виростити свою розсаду – він набагато 
надійніший, але він хороший, якщо до 
ділянки є свій транспорт.

До моєї садової ділянки, яка розта-
шована за річкою Тетерів, від Києва  
80 км електричкою, до того ж потрібно 
йти пішки близько п'яти кілометрів. І 
все-таки розсаду помідорів щороку я ви-
рощую сама, не на підвіконні, а прямо 
на садовій ділянці. Робиться це так. Їду 
в сад, як правило, на початку березня (в 
такий час, коли сніг майже зійшов і зем-
лю можна копати). Тут плоскоріз не до-
поможе, потрібна лопата. Акуратно, щоб 
не обвалилися стінки, копаю яму прямо-
кутної форми такого розміру, щоб її мож-
на було накрити рамою, яка колись була 
привезена мною з Києва (сусіди ставили 
євровікна). Глибина ями не менше 60 см. 
На дно кладу всякі деревинки (благо ліс 
поруч), потім кладу дрібну органіку (те, 
що не перегнило), притрамбовую  і си-
плю землю разом з компостом (ще кра-
ще, якщо є можливість під шар землі 
покласти гній).

Поки все це відбувається, на пічці 
гріється відро (а краще – два) води. Коли 
закипить, переливаю її в лійку і поливаю 

по всій поверхні землю в ямі. Накриваю 
рамою. Години через півтори, коли все 
охололо, відкриваю раму, планочкою 
роблю канавки глибиною 1-1,5 см на 
відстані близько 15 см одна від одної. 
Попередньо відсортоване сухе насіння 
відібраних сортів помідор розкладаю в 
канавки, посипаю трохи Бокашами, а в 
кінці кожної канавки ставлю пластиноч-
ку з фольги, на якій написано назву сор-
ту. Це необхідно, щоб при пересадці зна-
ти, де будуть кущі низькорослі, а де такі, 
як Де Барао. Канавки присипаю землею, 
яму закриваю рамою, пригрібаю з усіх 
боків землю, щоб не було щілин. Посів 
закінчений, і тепер можна побажати на-
сінню хороших сходів.

Для здоров'я буде чудово, якщо перед 
посівом з насінням виконати все те, що 
радить Анастасія, щоб насіннячко було 
насичене інформацією про стан вашого 
організму. Тоді воно виростить плоди, 
які здатні «вилікувати вас абсолютно 
від будь-яких захворювань плоті, значно 
загальмувати старіння організму, поз-
бавити від шкідливих звичок, у багато 
разів збільшити розумові здібності, дати 
душевний спокій». Як все це 
здійснити, написано в книзі 
Володимира Мегре "Анаста-
сія" під заголовком «Насіни-
на – лікар».

Буваю я на ділянці тільки 
по вихідним. Щоразу відкри-
ваю раму: якщо земля суха 
– поливаю. Зазвичай полив 
потрібен тільки через місяць. 
Насіння сходить, розсада ви-
ростає міцною, темно-зелено-
го кольору.

Одного разу, коли у розсади було вже 
по два справжніх листочка, вночі випав 
сніг, вранці було –5°С. Ну, думаю, пропа-
ла розсада. Приїжджаю через тиждень, 
відкриваю раму – розсада стоїть жива, 
зелена!

Коли верхівки рослин майже торка-
ються скла рами, раму необхідно підня-
ти. Для цього найкраще підкласти під 
неї з усіх боків дошки однакової ширини, 
і знову весь низ присипати землею, щоб 
не було щілин.

На постійне місце помідорні кущі 
висаджую після 22 травня, добре, якщо 
до цього часу вже відцвіли яблуні. До-
свід показує, що морозів більше не буде. 
Поливаю розсаду. Зазвичай до цього часу 
ранні сорти вже цвітуть. На постійній 
грядці, яка розташована біля південної 
стіни сараю (її фарбую в білий колір для 
кращої освітленості рослин), роблю лун-
ки, додаю в кожну компост, перемішую, 
добре поливаю і починаю переносити 
розсаду, кожен кущик окремо. Поблизу 
стінки висаджую рядок високорослих 
помідорів, потім ряд середнього зросту, 
а з краю – низькорослі, тобто ранні. Руки 
запускаю в землю з двох сторін помідо-
рового кущика, виймаю з грудкою землі 
(всі корінці цілі), і переношу в лунку на 
грядці, намагаючись розташувати ку-
щик по відношенню до півдня так, як він 
ріс під рамою. І так всю розсаду. Поли-
ваю, підсипаю землею, мульчую. Усе!

По краю грядки висаджую базилік.
Пересадка проходить практично без-

болісно. Через тиждень поливаю з дода-
ванням ЕМ. Коли готовий настій в бочці, 
ллю добриво, помідори ростуть, як на 
дріжджах. Дивитися приємно! І урожай 
буває завжди хорошим.

Радісного всім спілкування з зем-
лею і рослинами!

Михайлова М. І.,  
член Клубу ОЗ, м. Київ

Розсада на ділянці
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Вирощування огірків в 
плівкових теплицях на 

солом’яних подушках
 Цей спосіб дуже ефектив-

ний в плівкових теплицях, як 
з обігрівом повітря, так і без 
обігріву повітря, де ґрунт не 
обігрівається.

Під плівкою в сонячну по-
году температура повітря 
швидко підвищується вдень, 
а ґрунт прогрівається повіль-
но. Різниця між температу-
рою повітря і ґрунту досягає 
більше 20°С.

Огірки вимогливі до тепла. 
Оптимальна температура 
для пророщування насіння  
25-30°С.

При вирощуванні розсади: вдень 
при сонячній погоді 22-25°С, при по-
хмурій 16-18°С, вночі 14-15°С.

Мінімальна температура ґрун-
ту при вирощуванні огірків 12-14°С, 
оптимальна – від 16 до 22°С.

Тому огірки ми можемо висаджу-
вати в ґрунт, коли в ньому на глиби-
ні посадки (а це 8-10 см) температура 
буде вища за мінімальну.

Підвищити температуру ґрунту в 
ранній весняний період і покликані 
солом’яні подушки. Для солом’яних 
подушок використовують солому 
зернових культур. Краща з них пше-
нична.

Укладка соломи.
В теплиці копають канавку ши-

риною 30 см, глибиною 20 см по на-
прямку ряду. Землю кладуть поруч 
з канавкою. Після викопування ка-
навки ґрунт не підчищають, а рів-
номірно розрівнюють по дну, якщо 
глибина не менше 18 см. Після цього 
укладають солому. Якщо солома в 
тюках по 15-16 кг, то на 3 п. м. канав-
ки використовують один тюк, тобто 
на 1 п. м. потрібно 5-6 кг соломи. Со-
лому добре перетрушують, щоб вона 
виходила за межі канавки з обох 
сторін на 8-10 см. Це дуже важливо. 
В пухкому стані товщина соломи 20-
25 см.

Після цього солому змочують во-

дою, бажано теплою або гарячою. 
Після поливу вносять ЕМ-препарати. 
Якщо є гній, то відро гною на 3 п. м. 
канавки або курячий послід в сухо-
му чи збродженому вигляді. Зверху 
припудрити вапном – пушонкою для 
нейтралізації кислотності.

Після цього відразу ж копають ка-
навку для наступному ряду, а ґрунт 
укладають на тільки що підготов-
лену  солому в попередньому ряду. 
Важливо правильно укласти ґрунт. 
Край соломи (5 см) з одного і другого 
боку канавки не засипають землею. 
Це робиться для того, щоб повітря 
по соломинках краще проникало в 
канавки для підвищення життєді-
яльності мікроорганізмів. Шар зем-
лі на соломі має бути 20 см (на штик 
лопати). Після 
укладки землі  
поверхня грядки 
повинна бути з не-
великим нахилом 
до середини, щоб 
при поливах вода 
з грядок не виті-
кала на доріжки.

Грядки можна 
підготувати за-
вчасно. Солома 
буде розкладати-
ся повільно (так 
як її шар невели-
кий) з невеликим 

виділенням тепла. Ґрунт на соломі 
розпушений, добре прогрівається 
теплим  повітрям, окрім того  він ізо-
льований від холоду знизу.

При такому способі огірки в плів-
кових теплицях без обігріву ґрунту 
висаджують на 3 тижні раніше, ніж 
без соломи.

Цей спосіб застосовувався, по-
чинаючи з 70-х років, у совгоспах і 
колгоспах в плівкових теплицях без 
обігріву ґрунту на великих площах. 
Це дозволяло отримувати ранню 
продукцію раніше на цілий місяць. 
Врожай в цілому збільшувався в 1,5-
2 рази.

Романюк Ганна Павлівна,
член Клубу ОЗ з 2007 року, 

пенсіонер, агроном за освітою       

Вирощування огірків на солом'яних 
подушках
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Так, Володимир, думка людини 
має неперевершену енергію. Ба-

гато творінь цієї енергії люди розціню-
ють як диво, приписують їх до чудес, 
що створюються в їхньому уявленні Ви-
щими Силами.

Є, наприклад, чудотворні ікони. А 
чому вони чудотворними стали раптом? 
Чому раптом став чудотворним шматок 
дерев'яної дошки з нанесеним на нього 
людською рукою зображенням? Це від-
бувається тоді, коли людина, яка пише 
ікону, вкладе в неї достатню кількість 
своєї психічної енергії. Потім ті, хто 
дивитися стануть, додадуть своєї. Є по-
няття таке: "намолена ікона", іншими 
словами можна сказати: "ікона, в яку 
вкладено багато енергій людських ду-
мок".

Раніше ті, хто писав ікони, знали 
про властивості великої енергії. Перш 
ніж приступити до роботи, майстри го-
лодували, очищаючи свій організм від 
непотрібного, і посилювали тим самим 
свою думку. Потім вони входили в стан 
відчуженості, концентруючи свою енер-
гію на одній справі – написанні ікони. 
Коли вона була повністю готова, вони 
подовгу дивилися на зроблене. Ось і ви-
ходили іноді чудеса.

Іноді люди незвичайні явища бачать, 
ангелів різних. Але зауваж, завжди 
люди бачать тільки тих, про кого дума-
ють. Завжди бачать тільки образи тих, 
в кого вірять.

Християни, наприклад, тільки своїх 
святих можуть побачити. Мусульмани 
тільки своїх. Це тому, що бачать вони 
спроектоване своєю або колективної 
думкою.

Ще півтори тисячі років тому існу-
вали люди, які розуміли властивості і 
силу енергії людської думки, і притчі 
про це оповідають. Хочеш, я розповім 
одну з них?

– Так.
– Я переведу її зі стародавньої мови 

на сучасну, і предмети, які в ній рані-
ше фігурували, заміню на сучасні, щоб 
суть зрозумілішою була. Тільки ти ска-
жи мені, що найчастіше робить сьогод-
ні чоловік, одружений вже не перший 
рік на жінці? Що він робить, коли додо-
му повертається?

– Ну багато, якщо не п'ють, сідають 
біля телевізора, газету читають, телеві-
зор дивляться. Сміття можуть винести, 
якщо дружина попросить.

– А жінки?
– Так жінки, ясно що – на кухні 

вечерю готують, посуд потім ми-
ють.

– Ясно. Легко буде притчу древ-
ню на сучасний лад перевести.

***
Жили-були на світі звичайні 

чоловік і дружина. Звали дружи-
ну Олена, звався чоловік Іваном.

Повертався чоловік з роботи, 
в крісло біля телевізора сідав, 
газету читав. Дружина його, Оле-
на, вечерю готувала. Подавала 
чоловікові вечерю і бурчала, що 
по дому він нічого путнього не ро-
бить, грошей мало заробляє... Іва-
на дратувало бурчання дружини. 
Але грубістю він їй не відповідав, 
лише думав про себе: "Сама лаху-
дра неохайна, а ще вказує. Коли 
одружився тільки, зовсім іншою 
була – красивою, ласкавою".

Одного разу, коли  дружина бурчала 
і зажадала, щоб Іван сміття виніс, він, 
з небажанням відірвавшись від телеві-
зора, пішов у двір. Повертаючись, зупи-
нився біля дверей дому і подумки звер-
нувся до Бога:

– Боже мій, Боже мій! Нескладне 
життя у мене склалося. Невже мені весь 
вік свій коротати з такою дружиною 
буркотливою та некрасивою? Це ж не 
життя, а муки суцільні.

І раптом почув Іван тихий голос Бо-
жий:

– Біді твоїй, син Мій, допомогти Я 
зміг би: прекрасну богиню тобі в дру-
жини дати, але якщо сусіди зміни рап-
тові у долі твоїй побачать, в здивуван-
ня велике прийдуть. Давай зробимо 
так: твою дружину Я буду поступово 
змінювати, вселяти в неї богині дух і 
зовнішність покращувати. Але тільки 
ти запам'ятай, якщо хочеш жити з бо-
гинею, життя і твоє достойним богині 
стати повинно.

– Дякую, Боже. Життя своє будь-який 
мужик заради богині може поміняти. 
Скажи мені тільки: зміни коли почнеш 
з моєю дружиною творити?

– Злегка Я зміню її прямо зараз. І з 
кожною хвилиною буду її на краще мі-
няти.

Увійшов в свій дім Іван, сів у крісло, 
взяв газету і телевізор знов включив. Та 
тільки не читається йому, не дивиться 
й кіно. Кортить поглянути – ну хоч тро-

хи змінюється його дружина?
Він встав, відкрив двері в кухню, пле-

чем сперся об одвірок і став уважно роз-
глядати свою дружину. До нього спи-
ною вона стояла, посуд мила, що після 
вечері залишився.

Олена раптом відчула погляд і по-
вернулася до дверей. Їх погляди зустрі-
лися. Іван розглядав дружину і думав: 
"Ні, змін ніяких в моїй дружині не від-
бувається".

Олена, бачачи незвичайну увагу чо-
ловіка і нічого не розуміючи, раптом 
волосся своє поправила, рум'янець спа-
лахнув на щоках, коли запитала:

– Що ти, Іване, так дивишся на мене 
уважно?

Чоловік не придумав, що сказати, 
зніяковівши сам, раптом вимовив:

– Тобі посуд, може бути, допомогти 
помити? Подумав чомусь я...

– Посуд? Мені допомогти? – тихо пе-
репитала здивована дружина, знімаю-
чи забруднений фартух, – так я його вже 
помила.

"Ну, треба ж, як на очах змінюється 
вона, – Іван подумав, – покращала рап-
том".

І став посуд витирати.
На другий день після роботи з нетер-

пінням додому поспішав Іван. Ох, не 
терпілося подивитися йому, як поступо-
во в богиню перетворюють його буркот-
ливу дружину.

"А раптом вже богині багато стало 

Дружина – богиня
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в ній? А я як і раніше ніяк не змінив-
ся. Про всяк випадок, прикуплю-но я 
квітів, щоб в бруд обличчям перед боги-
нею не вдарити".

Відкрилися двері, і розгубився заво-
рожений Іван. Перед ним Олена стояла 
в сукні вихідній, тій самій, що купив 
він рік тому. Зачіска акуратна і стрічка 
у волоссі. Він розгубився і ніяково про-
стягнув квіти, не відриваючи погляду 
від Олени.

Вона квіти взяла і охнула злегка, вії 
опустивши, розчервонілася.

"Ах, які ж прекрасні у богинь вії! 
Який лагідний їх характер! Яка незви-
чайна внутрішня краса і зовнішність!".

І зойкнув в свою чергу Іван, побачив-
ши стіл з посудом, що з сервізу, і дві 
свічки горіли на столі, і два келихи, і 
їжа ароматами божественними захо-
плювала.

Коли за стіл він сів, навпроти дружи-
на Олена теж сіла, але раптом підхопи-
лася, кажучи:

– Вибач, я телевізор для тебе включи-
ти забула, а ось газети свіжі тобі прид-
бала.

– Не треба телевізора, газети теж 
мені не хочеться читати, все про одне й 
те саме в них, – Іван відповів щиро, – ти 
краще розкажи – як день суботній, за-
втрашній хотіла б провести.

Зовсім сторопівши, Олена перепита-
ла:

– А ти?

– Так два квитки в театр з на-
годи для нас купив. Але днем, 
можливо, погодишся ти пройти-
ся по магазинах. Раз нам театр 
доведеться відвідати, так треба в 
магазин зайти спочатку і сукню 
для театру для тебе гідну купити.

Мало не бовкнув Іван заповіт-
ні слова: "сукню, гідну богині", 
зніяковів, на неї глянув і знову 
охнув. Перед ним сиділа за сто-
лом богиня. Обличчя її сяяло 
щастям, і очі блищали. Посміш-
ка затаєна трішки запитальною 
була.

"О Боже, які прекрасні все-
таки богині! А якщо гарнішає з 
кожним днем вона, чи зумію я 
гідним бути богині? – думав Іван, 
і раптом, як блискавка його про-
низала думка: Треба встигнути! 
Встигнути, поки богиня поруч. 
Треба просити її і благати дити-

ну від мене народити. Дитина буде від 
мене і від найгарнішої богині".

– Про що задумався, Іван, або хвилю-
вання бачу на твоєму обличчі? – Олена 
запитувала чоловіка.

А він сидів схвильований, не знаючи, 
як сказати про сокровенне. Чи жарт – 
просити дитину у богині?! Такий пода-
рунок Бог йому не обіцяв. Не знав, як 
про своє бажання сказати Іван, і встав, 
скатертину мнучи, і вимовив, червонію-
чи:

– Не знаю... Чи можна... Але я... ска-

зати хотів... Давно... Так, я хочу дитину 
від тебе, прекрасна богине.

Вона, Олена, до Івана-чоловіка 
підійшла. З очей, наповнених любов'ю, 
щаслива сльоза на щоку червону ско-
тилася. І на плече Івану руку поклала, 
диханням жарким обпекла.

"Ах, ніч була! Ах,  ранок цей! Цей 
день! О, яке прекрасне життя з боги-
нею!" – думав Іван, другого внука на 
прогулянку одягаючи.

***
– З цієї притчі що, Володимир, зро-

зумів ти?
– Все зрозумів. Бог Івану не допома-

гав. Йому просто почувся голос Бога. 
Іван зробив зі своєї дружини богиню 
своєю думкою.

– Звичайно, вірно: своєю думкою 
своє щастя створив Іван. Дружину свою 
богинею зробив і змінився сам. Але Бог 
допоміг Івану.

– Коли?
– Ще тоді, коли все кожному Бог від-

давав, коли задумував творіння люди-
ни. І першому зі створених пояснював. 
Ти пригадай ось зі "Сотворіння" слова 
Бога: "Мій син, ти безкінечний, вічний 
ти. В тобі твої мрії, що творять".

Ці слова, Володимир, і до цього дня 
вірні. Мрії, що творять, є в кожній лю-
дині. Питання лише в тому – на що 
спрямовані вони?  І наскільки сильна 
думка і енергія її в сьогоднішніх Його 
синів і дочок, що живуть на землі?

В. Мегре «Энергия жизни»

Дружина – богиня
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Для чого собі морочити голову і 
шукати зайву роботу? Так багато 

хто думає, йде на базар і купує готову 
розсаду, якщо її можна так назвати, 
бо вона замість гарної жмені, чи на-
віть пригорщі, корінців, має мишачий 
хвостик. Окрім того, майже неможливо 
купити ваші улюблені сорти, і ви часто 
купуєте кота в мішку, і отримуєте за-
мість названого сорту казна-що. Справ-
жній городник вирощує розсаду сам, і 
має те, що хоче, якщо вкладає в свою 
працю частинку своєї душі.

Я вирощую розсаду так: Заздале-
гідь готую землю для посіву. Беру 2 
частини листяного перегною, 1 частину 
коров’ячого перегною або компосту і 1 
частину чорнозему, бажано з кротової 
купи – він гранульований. На відро цієї 
суміші додаю 0,5-0,7 літри деревного 
попелу, перемішую. Сію тільки проро-
щеним насінням.

Пророщення насіння. 
Беру клаптик матерії розміром при-

близно 7х7 см, кладу на нього насіння 
з номерком, написаним кульковою руч-
кою на алюмінієвій фользі, і зав’язую 
ниткою у вузлик. Отож, кожен сорт 
зав’язую з номерком окремо і опускаю 
в стакан чи баночку з 1% розчином мар-
ганцево-кислого калію для протрую-
вання від грибків. Протруюю 15-20 хви-
лин, періодично розминаючи вузлики 
паличкою, притискаючи їх до стінки 
стакана, щоб насіння не склеювалося 
між собою і рівномірно протравилося 
з усіх боків.  Можна протруювати і в 

1% розчині перекису водню, додавши 
в 3% аптечний перекис 2 частини води 
на 1 частину перекису. В органічному 
землеробстві є готові препарати для за-
хисту насіння від хвороб, наприклад, 
«Мікосан-Н» чи інші біофунгіциди. За-
питуйте у консультантів Клубу, або по-
кладайтеся на власний досвід, а він у 
більшості землелюбів та землеробів є.

Після протруювання промиваємо ре-
тельно наші вузлики в тазику з водою, 
а ще краще під проточною водою (під 
краном). Кладемо промиті вузлики в 
баночки і наливаємо туди розчин Біо-
віту в концентрації, що зазначена на 
упаковці. Насіння має бути в цьому 
розчині 8-10 годин, щоб добре набухло. 
Особисто я для набухання використо-
вую дерев’яний попіл, вірніше 
його 24-годинний настій. Кон-
центрація така: на 1 л талої води 
(з розтопленого снігу чи льоду) 
кладу 1-1,5 ложки з верхом попе-
лу. Зазначу своїм опонентам, що 
я ні марганцівку, 
якою багато кому 
доводилося про-
мивати шлунок 
при харчових отру-
єннях, ні попіл, 
який споконвіку 
використовувався 
нашими предками, 
за «хімію», не вва-
жаю, і спираюся на 
майже 40-річний осо-
бистий досвід.

Після набухання насіння ви-
тягую вузлики з посуду, від-
жимаю в кулаці зайву воду, 
розрізаю чи розв’язую нитку, 
розправляю тканину і насіння 
з номерком на ній в один шар, 
накриваю його вологим клапти-
ком ( такого ж розміру) тканини, 
складаю все насіння (всі сорти) 
один на один, як торт «Наполе-
он». Обмотую вологою тканиною 
в декілька шарів, кладу на таріл-
ку і ставлю на шафу, там завжди 
тепло. Періодично зволожую, не 
допускаючи пересихання, бо для 
проростання йому безперервно 
треба і волога, і тепло.

На 3-4-й день передивляюся, і 
ті сорти, що почали прокльову-
ватися, буквально декілька (5-7) 
насінин, я відбираю, складаю 

окремо на вологу тканину, обгортаю і 
ставлю на нижню поличку холодиль-
ника для загартовування. А сорти, в 
яких процес проростання ще не почав-
ся, стоять і далі на шафі, чекаючи своєї 
черги на загартовування.

Загартовування в холодильнику – 2-3 
доби, після чого – знову на шафу, забез-
печуючи теплом і вологою. І ті насіни-
ни, що не проросли, будучи в холодиль-
нику, буквально за добу – дві швидко 
проростуть. Процес загартовування 
стимулює проростання, робить розсаду 
в 10 разів стійкішою і сильнішою за не-
загартовану, забезпечує швидкий ріст 
і, нарешті, збільшує врожайність на 
25%. Проросле насіння, що має вже ко-
реневі паростки 1-3 см, висіваю в ящи-

чок.
Посів. Наповнюю ящи-

чок, що повинен мати гли-
бину 6-7 см, підготовленою 
землею, яка має бути зволо-
жена так, щоб при стисканні 
її в кулаці утворювалася гру-
дочка, а коли ми тицьнемо 
цю грудочку пальцем – має 
розсипатися. Якщо при стис-
канні в кулаці грудочка не 
утворюється – мало вологи, 
якщо тицьнемо в грудочку, 
а вона не розсиплеться, а 
утвориться від пальця діроч-
ка – земля перезволожена, 
треба домішати сухої землі. 
Наповнивши ящичок зем-
лею, розрівнюємо її і злегка 

Успішне вирощування 
томатів
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з е м л е р о б с т в о
ущільнюємо сірниковою коробкою, 
розмічаємо, щоб рослини були на від-
стані 3х3 см, робимо дірочки загостре-
ною паличкою або паличкою щіточки 
для малювання. Дірочки повинні бути 
такої глибини, щоб насінина опустила-
ся на глибину так, щоб над «шапочкою» 
насінини було пів сантиметра землі, 
тобто «шапочка» насінини – нижче рів-
ня землі на 0,5 см. Насінину при посіві 
беру пінцетом за «шапочку» і опускаю 
корінчиком униз. Потім тим же кілоч-
ком ущільнюю землю навколо насіни-
ни. Засіяну плошку чи ящичок ставлю 

у тазик з водою, щоб через дно ящич-
ка, в якому мають бути щілини або 
насвердлені дірочки, вода промочила 
землю. Напоєний ящичок ставлю по-
хило, підклавши щось під один нижній 
край ящика, щоб стекла зайва вода, і 
ставимо на підвіконня або стіл, при-
ставлений до вікна. Через добу у ящич-
ку сходи будуть всі зверху, як солдати, 
построєні на парад.

Пересадження розсади. Коли у 
сіянців з’явиться третій справжній 
листочок, розсаду пікірую, тобто пере-
саджую. Стебло з корінням заглиблюю 
по псевдо листочки, тобто сім’ядольні 
листочки. Відстань між рослинами 
10х10 см, можна і більше – розсада буде 
більш міцною. Пікіровка – в поживну 
землю, в той же час земля має бути пух-
кою і розсипчастою. Якщо ріст розсади 
незадовільний, обприскую розчином 
«Ріверму», діє чудово! Вирощую роз-
саду у плівковій міні-теплиці, а точ-
ніше – тунелі, щоб у сонячні та теплі 
дні можна було плівку зняти. А на ніч 
накриваю, щоб зненацька не застукали 
заморозки. Склад суміші ґрунту для 
пікіровки – ідентичний суміші для по-
сіву.

Висадка у відкритий ґрунт. У від-
критий ґрунт (на грядки) висаджую, 
коли температура повітря і ґрунту ста-
більно не менше +10 градусів. В останні 
роки це можна було робити вже після 
10 травня.

Посадка: Розмічаю місце розміщен-
ня кожного куща. Відстань між росли-
нами: низькорослі – 60х50 см; середньо 
рослі (до 1,5 м) – 80х80 см, можна 80х70 
см; високорослі – 90х80 см. Копаю вузь-
кі ямки глибиною 30 см, можна біль-
ше. Щедро поливаю помідори водою 
в тепличці, викопую, обрізаю нижнє 

листя, щоб посади-
ти якнайглибше. 
Акуратно опускаю 
в ямку, трішки 
присипаю коріння, 
вливаю літр води. 
Коли земля всмокче 
воду, досипаю зем-
лі, щоб засипаною 
була третина гли-
бини ямки, вливаю 
ще 1 л води, в яку 
додано зброджений 
курячий послід, 1 
л посліду на 10 л 

води, після всмоктування засипаю ще 
третину ямки землею і наливаю ще 1 л 
води, всипаю ще землю, тобто мульчую 
землею. Після посадки – підв’язка. Всі 
сорти, в тому числі і найбільш низько-
рослі, мають бути підв’язані.

Обприскування: Щоб не ризикувати 
щодо фітофтори, обов’язкові три профі-
лактичні обробки. 1-е обприскування, 
коли розсада ще в тепличці і має два 
справжні листочки. 2-е обприскування 
– на 3-4 день після висадки на грядки. 3-е 
обприскування, коли зав’яжуться пер-
ші плоди. Обприскую «Мікосаном-В», 
«Фітодоктором», «Триходерміном».

Високорослі помідори пасинкую, 
формуючи кущ у 4 стебла. 
Середньорослі – пасинкую до 
6  стебел. У низькорослих ви-
даляю стебла, що ростуть із 
землі біля головного стебла, 
залишаю головне стебло, не за-
важаючи йому далі розгалужу-
ватися над землею. Листя, що 
дістає до землі, видаляю. А у 
високорослих і середньорослих 
сортів нижнє листя видаляю до 
кожного наступного сформова-
ного грона.

В доповнення вищесказаному за-
значу, що за весь час вегетації роблю 
ще такі обробки. Для зміцнення роз-
сади і підвищення імунітету до захво-
рювань та стійкості до температурних 
коливань обприскую розсаду на третій 
– четвертий день після пікіровки таким 
чином: «НВ-101» – 10-20 крапель на 10 л 
води + «Здоровий сад», «Екоберін» – 20-
40 гранул + ЕМ-А 100 мл. Обприскую по 
листу.

При несприятливих погодних умо-
вах такі обприскування слід робити 
від одного до чотирьох разів на місяць. 
При нормальних погодних умовах не-
має в цьому потреби, а от під час ін-
тенсивного цвітіння і плодоношення 
це робити необхідно, щоб не осипалась 
зав’язь плодів і щоб уникнути самосте-
рилізації насіння, особливо при висо-
ких температурах. Я роблю такі обпри-
скування вищезазначеною сумішшю, 
як правило, два рази – в час цвітіння і 
формування плодів.

Завдяки посадці рослин з курячим 
послідом необхідність у підкормках 
під корінь відпадає, а позакореневі під-
кормки роблю при необхідності, керу-
ючись спостереженнями за станом рос-
лин протягом вегетації. Використовую 
«Ріверм» («Біовіт»), «Мікосан».

Під час цвітіння і формування пло-
дів роблю підкормку препаратами бору 
і магнію.

Хочу зазначити, що при необхіднос-
ті поливу слід це робити рано-вранці 
холодною водою під корінь по мульчі, 
а всі обприскування робити ввечері.

УСПІХІВ ВАМ І ГАРНОГО ВРО-
ЖАЮ!

Кононенко Сергій 
Васильович,

член Клубу ОЗ, 
м.Київ
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Місяць і далекі зірки, планети та 
інші космічні тіла, так само, як і 

Сонце, впливають на всі живі організми 
на нашій планеті. І їх вплив може бути 
різним, це можуть бути магнітні поля, 
світлові випромінювання і безліч інших 
невивчених енергій.

Вплив Сонячного випромінювання на 
рослини є очевидним – воно дає життя, 
силу росту, формує їх «тіла».

Місячні цикли викликають припли-
ви і відливи річок, морів і океанів, і їх 
вплив на рослини також є значним.

При виконанні різних садово-городніх 
робіт бажано враховувати фази і поло-
ження Місяця, так як від цього залежить 
розвиток рослин, їх реакції на зовнішні 
чинники.

Для початку треба засвоїти – як 
розподіляються соки і енергії в рослині 
під впливом Місяця протягом повного її 
циклу – від молодика через повний міся-
ць до наступного молодика.

Після молодика всі соки в рослині по-
чинають стрімко підніматися вгору, ру-
хатися від коренів по стеблу до верхівки. 
До повного місяця енергії стає дуже бага-
то у верхній частині рослини: верхівка, 
квітка чи плід.

Згодом у напрямку спадання, "старін-
ня" Місяця, соки в рослині починають 
рухатися від верхівки по стеблу вниз – до 
коріння або бульб. До моменту настання 
наступного молодика всі соки концен-
труються в нижній частині рослини, і з 
початком зростання Місяця вони знову 
стрімко спрямовуються вгору.

З цього спостереження слідує дуже 
простий, але корисний висновок: приу-
рочити збір потрібної частини рослини 

(будь то лікарська рослина, квітка, овоч 
або фрукт) на той час, коли в потрібній 
нам частині накопичується найбільша 
кількість корисної енергії і соків.

Будь-які квіти, пагони, насіння, плоди 
– "вершки" варто збирати, коли Місяць 
повний, а "корінці" – бульби, кореневища 
і коріння, коли Місяць "зник", тобто пе-
ред самим молодиком.

Друге правило: садити рослину в 
потрібні фази Місяця, в залежності від 
того, які частини ми будемо використо-
вувати. Якщо нам необхідні надземні ча-
стини, то садити рослину варто в період 
зростаючого Місяця, але все ж далеко 
від повного місяця, якщо підземні – то 
посадку треба приурочити до періоду пі-
сля повного місяця, але не дуже далеко 
від нього, щоб рослині вистачило часу 
витягнути коріння під дією  соків, що 
йдуть вниз.

Фази Місяця
Садівникам і городникам можна вра-

ховувати чотири фази Місяця: це – моло-
дик, зростаючий Місяць, повний місяць і 
спадаючий Місяць.

Молодик
Під час молодика, а це три дні – день 

до, день молодика і день після, слід ви-
конувати:

•  підрізування, прибирання бур'янів, 
роботи по захисту від шкідників;

•  обрізку хворих і сухих гілок дерев і 
кущів, непотрібних пагонів і порослі;

•  збір лікарських трав, прищіпку ово-
чевих рослин для стримування зростан-
ня (крім дня молодика);

•  помірний полив ґрунту;
•  неглибоке розпушування ґрунту.
Не рекомендується під час молодика:

•  посів і посадка будь-яких рослин;
•  обробка землі;
•  щеплення.
Зростаючий місяць
Зростаючий Місяць впливає на над-

земну частину рослини і слабо на коре-
неву систему.

В цей період рекомендується:
•  посів і посадка, а також пересадка 

рослин, які розвиваються над поверхнею 
землі;

•  обробка ґрунту;
•  підживлення рослин мінеральними 

елементами;
•  заготівля живців дерев, а також ще-

плення;
•  полив ґрунту (враховуючи знак зо-

діаку).
Повний місяць
Час повного місяця – три дні: день до, 

день повного місяця і день після.
В цей час слід проводити такі роботи:
•  проріджування загущених посівів, 

прополка грядок;
•  захисні заходи від шкідників, хво-

роб і бур'янів;
•  збір насіння і коренеплодів (крім 

днів повного місяця, коли Місяць знахо-
диться у знаках Води);

•  можлива заготівля овочів і фруктів 
без теплової обробки.

Не слід під час повного місяця вико-
нувати:

•  будь-яку обрізку;
•  пасинкування і прищіпку овочевих 

культур;
•  щеплення.
Спадаючий місяць
Спадаючий Місяць впливає на коре-

неву систему, що не є сприятливим при її 
пошкодженнях і менш активно впливає 
на надземну частину рослин. При спада-
ючому Місяці рекомендується:

•  посів і посадка коренеплідних, ци-
булинних і бобових рослин;

•  проріджування загущених сходів;
•  захист від шкідників, хвороб і 

бур'янів;
•  підживлення рослин органічними 

добривами;
•  збір врожаю;
•  формуюча обрізка для уповільнення 

зростання;
•  викопування коренеплодів, цибу-

лин для тривалого зберігання;
•  заготівля овочів і фруктів з тепло-

вою обробкою;
•  сушка фруктів, грибів, овочів.

Енергія Місяця
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Пасочки на заквасці 

Пасочки на заквасці (заварний ме-
тод)

Опара
1 л закваски
1 л молока
3 стак. (250 г) борошна
5 стол. ложок меду
Опара готується на ніч. Молоко 

закип'ятити, одразу додати борошно, 
щоб запарилося, гарно вимішати. Охоло-
дити до кімнатної температури, додати 
мед і закваску. Накрити рушничком, по-
ставити в тепле місце на ніч.

Інгридієнти на ранок:
22 жовтки
3 яйця 
1,5 л цукру
4 стол. лож. сметани
50 г горілки
300 г вершкового масла
сіль до смаку
ваніль
600 г суміші родзинок
Борошна – скільки вбере.
Яйця, жовтки і цукор збити до збіль-

шення в об'ємі в 2 рази, додати сметану, 
сіль, ванілін і з'єднати з опарою. Ввести 
розтоплене масло та решту інгридієнтів, 
крім родзинок, і замісити. Тісто має бути 
молоде. Є один секрет – чим довше тісто 
місити, тим смачнішою і еластичнішою 
буде пасочка,  тому рекомендую місити 
не менше, ніж півгодини, зрошуючи руки 
час від часу рослинною олією. За раху-
нок заварного методу це тісто все рівно 

прилипатиме до рук. Після замісу дати 
тісту гарно підійти в теплому місці (в 
мене підходило близько 5 годин). Тепло 
дуже важливе в процесі приготування 
виробів на заквасці. Якщо тісто захолоне 
хоча б на одному етапі при-
готування, якісних виробів 
не чекайте.

Доки тісто підходить, 
підготуйте родзинки та 
форми. Родзинки залити 
окропом, дати постояти 2 
хвилини і добре промити. 
Тоді просушити на паперо-
вих рушничках.  

Коли тісто достатньо 
підійшло, сформувати хліб-
ці на 1/3 форми, підмішав-
ши в кожен по жмені род-
зинок. Дати змогу хлібцям 
піднятися в 2 рази (в мене 
підійшло за  4 години) і ви-
пікати близько години при 
170-180°С. 

Це суто мій придуманий 
рецепт. Ви можете фантазу- 
вати, спираючись на нього. 
Пасочки виходять не надто 
солодкі. З цієї порції у мене 
вийшло більше 20 штук різ-
ного розміру смачнющих 
хлібинок, як на фото, роди-
чів і хрещеників  у нас бага-
то, тому всі розходяться на 
ура.

Всі свої рецепти я 
вдосконалюю роками, і 
щороку наша пасочка стає 
смачнішою і пухкішою. 
В цьому році планую ро-
бити по цьому ж рецепту, 
але мені важко притри-
муватись інструкції, тому 
хто знає, до чого доведе 
фантазія, можливо, буде 
ще новіший.

Охолоджені пасочки 
можна прикрасити білко-
вою глазур’ю, або розто-
пленим шоколадом та 
горіхами.

Білкова глазур
80 г білка 
400 г цукрової пудри
Збити на невисокій 

швидкості міксера протя-
гом 7-10 хв, готова глазур 
повинна бути білого кольо- 

ру та мати красивий блиск. Задекорува-
ти хлібці по бажанню.

Головне правило – готуйте з любов’ю!
Валентина Карбушева, 

м. Рівне
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Свято – це вистава.
Не театрально-циркова виста-

ва, хоча частково це так, адже сучасний 
театр і цирк ведуть свої витоки саме від 
древніх народних свят. Люди, зібрав-
шись разом, розігрували, імітували ба-
жане. Вони представляли в своїй уяві 
те, чого в той момент їм не вистачало, 
співвідносячи містерію з можливостя-
ми природи, адже жили почуттями і 
відчуттями,  не відділяли себе від пото-
ків Всесвіту.

Сьогодні ми йдемо в театр, пасив-
но споглядаємо, і, якщо пощастить з 
акторами, то відгукуємося душею на 
запропонований режисером сценарій. 
Сенс театральних постановок – пізнан-
ня себе і очищення душі через створені 
на сцені образи. Цирк підносить фан-
тастичну реальність, показуючи тим 
самим, що наше повсякденне уявлення 
про світ аж ніяк не єдине. Фокус в ре-
альному житті можливий без всякого 
шахрайства.

Свято завжди душу гріє. Тільки в 
давнину до свята ставилися з повною 
серйозністю – це був обов'язковий еле-
мент суспільного життя, білизну в цей 
день ніхто не прав. Готувалися заздале-
гідь, чим і створювався особливий на-
стрій. І найголовніше – всі були уча-
сниками, а не глядачами. Це основний 
момент: в процесі святкового дійства 
розігрується сценарій того, що відбу-
деться в найближчому майбутньому, і 

роль кожен з нас вибирає сам, імітую-
чи свою готовність рухатися в життє-
вому просторі суспільства, та й Всес-
віту в цілому.

Досягти чогось в житті можна тіль-
ки рухом. Все є енергія, яка прагне до 
вільного руху. І тепер уявімо, що ми 
показали світові, якщо весь день мляво 
просиділи за столом або простояли, пе-
реминаючись з ноги на ногу, спостеріга-
ючи за виступом професійних лицедіїв. 
Ми показали відсутність будь-якого 
бажання рухатися, спілкуватися, от-
римувати те, про що мріємо. Але ж фо-
кус в реальному житті можливий без 
всякого шахрайства. Треба просто 
активно висловити свій намір, при 
цьому радіти, танцювати, обніматися, 
знімаючи напругу трудових буднів і 
отримати задоволення від даного мо-
менту. При цьому варіанті реалізація 
нашої мрії істотно просунеться на зем-
ній план.

Це можливо ще й тому, що святкові 
дні співвідносяться з активними со-
нячними періодами, коли все починає 
рухатися. Самий енергетично вмісткий 
момент для створення образу своєї мрії 
– дні весняного рівнодення: з небес 
струменить «світая весь», пробуджую-
чи світ від зимової сплячки і даючи ко-
манду – засівати, плекати, народжува-
ти, вигодовувати, будувати, взагалі, 
творити на всіх рівнях і планах .

«Та нічого, весна і без нас наста-

не!» – кажуть ледачі. «Ве-
сна настане, але без вас!»

А краще нехай настане 
на радість всім...

Користуючись цим бла-
годатним даром Всесвіту, 
можна і потрібно мріяти і 
планувати.

Масляна, що дійшла до 
наших днів, з млинцями і 
«розгулом», раніше була 
частиною більш широко-
го свята, яке починалося в 
день весняного рівноден-
ня 22-23 березня і тривало 
протягом 2-х тижнів. День 
ставав таким, що дорівнює 
ночі, і з кожною миттю до-
давав світлих хвилин. Саме 
ці активні з точки зору со-
нячних періодів дні вико-
ристовувалися для форму-
вання образу майбутнього: 

прославлення Світлого початку і поз-
бавлення від холодної темряви.

Благослови, Мати,
Ой, Лада, мати,
Весну закликати!
Зиму проводжати!
Проводжали Зиму – Марену Сваро-

гівну шанобливо, вклоняючись і дя-
куючи, тому що вона також є проявом 
Всевишнього. Годування її кульками з 
тіста і спалювання ляльки з торішньої 
соломи означало закінчення періоду 
холодного спокою і відкривало врата 
молодому животворящому початку – 
Весні.

Весна, весна красна!
Прийди, Весна, з радістю,
З радістю, з величезною милістю:
З льоном високим,
З коренем глибоким,
З хлібом великим!

Закликання Весни

22 березня – СОРОКИ, СОРОЧИ-
НИ, ЖАЙВОРОНКИ. Друге закли-
кання Весни. Пробудження Матін-
ки-Землі. Зустріч птахів з Ирію.

ІНША НАЗВА СВЯТА. Тетероч-
кин день, Сорок сороків, Святі соро-
ки, Іменини жайворонка, Кулики.

Обряд «кликання» весни супровод-
жувався спеціальними піснями – ве-
снянками. При цьому вважалося, 
що в повну силу весняне тепло про-
явиться лише через 40 днів.
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с в я та  н а  р ус і
Важливо відзначити, що солом'яна 

лялька, яку ми спалюємо, зовсім не 
уособлює саму Зиму, богиню холоду і 
природного сну. В цій ляльці зібрані 
всі негативні моменти, накопичені 
нами в свідомості за зиму: хвороби, 
сварки, лінивість розуму і тіла... – те, 
що ми через незнання своє самі і по-
родили. Зима тут ні при чому – у неї 
своя задача: дати відпочинок При-
роді для накопичення сил і людям 
для осмислення життя.

23 березня, коли день ставав дов-
шим від ночі, святкувалося пробуд-
ження Природи. Перший масляний  
млинець наші предки часто несли в 
ліс ведмедю. Ведмеже пробудження 
благословлялося стравами, до яких 
клишоногий дуже охочий – млинці, 
вівсяні киселі, каші з гороху і лопу-
хових коренів. День цей називався 
КОМОЇДиЦІ, адже ведмедів раніше 
іменували комами.

Саме в ці дні здійснювали обряди 
закликання Весни, пов'язані з при- 
льотом птахів. Пташка – священ-
на істота, яка пов'язує небо і землю. 
Символи гнізда, птахів, пташенят, 
яєць означають благополуччя, про-
довження роду, щастя, добро і любов. 
Обрядове печиво «жайворонки» ви-
пікалося,  як правило, з житнього бо-
рошна. Печені жайворонки називали 
дітьми і братами прилітних птахів, 
піднімали їх вгору, підкидали, що 
мало прискорити появу бажаних го-
стей, а, значить, і настання теплої 
Весни.

Жив жайворонок
По полю літає
Зернятка збирає
Весну закликає.

До перших прилітаючих через 
моря пташок зверталися як до магіч-
них істот і просили виконати бажан-
ня:

Жайворонки,
Летіть з-за морія,
Несіть нам здоровія...

Коли птахи прилетять...
Відкривали весняне свято, як пра-

вило, хлопці. Молодечі забави пока-
зували чоловічу завзятість, що гово-
рило про готовність представників 
сильної статі «відімкнути Весну», 
тобто пробудити любов в жінці для 
продовження роду.

www.veledar.ru

     ЗАКЛИКАННЯ  ВЕСНИ

 Прилетіла  жавориночка.
 Бідна  її  та  й  голівочка.
 Ніде  сісти,  кубельце  звисти,
 Ніде  сісти,  яєчко  знести.
 
 Приспів:
  Весна  красна,  що  ж  ти  нам  

принесла?
 
 Ой  по  горах  та  й  сніги  ле-

жать,
 А  в  долинах  та  й  льоди  сто-

ять.
 Ой  там  сіла,  кубельце  звила,
 Ой  там  сіла,  яєчко  знесла.

Ой весна, весна днем красна,
Що ж ти, весно, принесла?
Принесла я вам лiтечко,
Ще й рожевую квiточку,
Хай вродиться житечко,
Ще й озимая пшениця,
I усякая пашниця.
Ой весна, весна, ти красна,
Що ти, весно красна, нам прине-

сла?
Принесла я вам лiтечко,
Ще й запашненьке зiллячко,
Ще й зеленую травицю,
I холодную водицю.
Принесла я вам ягнятко
Ще й маленькеє телятко.

 Ти,  зозуленько  сива,
 Ти  нас  розвеселила,
 Як  почала  кувати  —
 Повиходили  з  хати.
 
 Ой  вийшла  сестра  з  братом,
 Ой  вийшла  мама  з  татом,
 Ой  вийшли  усі  дівоньки  —
Виводять  гаївоньки.

Благослови,  мати,
Весну  закликати!
Весну  закликати,
Зиму  проводжати!
Зимочка  в  возочку,
Літечко  в  човночку!

 Вийди,  Грицю,  на  улицю,
Винось  кобзу  під  полою.
Винось  кобзу  під  полою,
Заграй  дівкам  під  вербою.
Молодицям  під  другою,

Парубочкам  —  під  дубочком!

 —  Ой  ви,  хлопці  безштаньки,
Заспівайте  веснянки!
Зиму  зимували,
Штанів  не  напряли!
— А ми — дівочки  отцевські, (2)
Гулять  не  гуляли.
Полотна  напряли!

Да  на  нашу  улицю,  на  нашу,
Да  несіть  пшоно  на  кашу.
Будемо  кашу  варити,
Будемо  хлопців  манити.
Наша  каша  солона,
Щоб  нам  не  було  сорома.
Наша  каша  із  проса,
Наша  улиця  хороша.

Весною, коли  розквітнуть  про-
ліски  та  ряст, парубки  й  дівча-
та  юрбою  ходили  в  ліс і  там  
топтали  ряст.  Топчуть  і  при-
співують:

 
 Топчу,  топчу  ряст,  ряст,
 Бог  здоров’я  дасть,  дасть.
 Іще  буду  топтати,
 Щоб  на  той  рік  діждати.
 
 
Зажурилась  перепілочка:
 —  Бідна  моя  ти  голівочка,
 Що  я  рано  із  вирію  вийшла.
 Усе  сніги  та  й  позамітали,—
Ніде  сісти,  гніздечка  звити,
 А  ні  малих  діточок  плодити.
Обізвався  соловеєчко:
 —  Не  журися,  перепілочко,
 Я  всі  сніги  та  й  порозмітаю,
Буде  сісти,  де  гніздечко  звити,
Буде  де  малих  діточок  плоди-

ти.
Зажурилась  молода  Марійка,
Молодою  та  заміж  вийшла:
 —  Та  не  вмію  у  печі  топити,
 Та  не  вмію  свекрусі  годити,
 Ще  й  раненько  по  воду  ходи-

ти.
Обізвався  молодий  Іванко:
 —  Не  журися,  молода  Марійко,
Єсть  у  мене  три  нагаєчки,
 Усі  вони  та  дротяночки.
 Одна  буде  у  печі  топити,
 Друга  буде  свекрусі  годити,
Третя  буде  по  воду  ходити.
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1 Нд d 20:34 16 1 Вт f 21:43 17 1 Пт g 23:20 18

2 Пн e 21:45 17 2 Ср f 22:46 18 2 Сб g – 18

3 Вт e 22:52 18 3 Чт f 23:45 19 3 Нд h 0:01 19

4 Ср f 23:58 19 4 Пт g – 19 4 Пн h 0:36 20

5 Чт f – 19 5 Сб g 0:37 20 5 Вт i 1:07 21

6 Пт g 0:58 20 6 Нд h 1:23 21 6 Ср i �21:33 22

7 Сб g 1:53 21 7 Пн h 2:01 22 7 Чт i 1:57 23

8 Нд g �10:18 22 8 Вт h �5:09 23 8 Пт ^ 2:20 24

9 Пн h 3:25 23 9 Ср i 3:04 24 9 Сб ^ 2:42 25

10 Вт h 4:02 24 10 Чт i 3:30 25 10 Нд _ 3:07 26

11 Ср i 4:33 25 11 Пт ^ 3:54 26 11 Пн _ 3:33 27

12 Чт i 5:02 26 12 Сб ^ 4:17 27 12 Вт ` 4:04 28

13 Пт i 5:27 27 13 Нд _ 4:40 28 13 Ср ` �22:44 29/1

14 Сб ^ 5:51 28 14 Пн _ 5:06 29 14 Чт a 5:31 2

15 Нд ^ 6:15 29 15 Вт _ �14:49 30/1 15 Пт a 6:29 3

16 Пн _ �4:58 1/2 16 Ср ` 6:10 2 16 Сб b 7:39 4

17 Вт _ 7:07 3 17 Чт ` 6:53 3 17 Нд b 8:54 5

18 Ср ` 7:39 4 18 Пт a 7:46 4 18 Пн c 10:11 6

19 Чт ` 8:16 5 19 Сб a 8:47 5 19 Вт c 11:29 7

20 Пт a 9:01 6 20 Нд b 9:57 6 20 Ср d �13:51 8

21 Сб a 9:56 7 21 Пн b 11:11 7 21 Чт d 13:56 9

22 Нд b 10:59 8 22 Вт c �6:50 8 22 Пт e 15:06 10

23 Пн b �00:46 9 23 Ср c 13:41 9 23 Сб e 16:15 11

24 Вт b 13:23 10 24 Чт d 14:54 10 24 Нд e 17:22 12

25 Ср c 14:37 11 25 Пт d 16:05 11 25 Пн f 18:27 13

26 Чт c 15:52 12 26 Сб e 17:16 12 26 Вт f 19:29 14

27 Пт d 17:05 13 27 Нд e 18:24 13 27 Ср g 20:26 15

28 Сб d 18:16 14 28 Пн e 19:31 14 28 Чт g �7:54 16

29 Нд e 19:28 15 29 Вт f �17:20 15 29 Пт g 22:01 17

30 Пн e �3:59 16 30 Ср f 21:37 16 30 Сб h 22:38 18

31 Чт g 22:31

Фаза Місяця Частина рослини ^ Овен d Терези

� Повний Місяць Плід _ Телець e Скорпіон

� Спадний Місяць Корінь ` Близнюки f Стрілець

� Новий Місяць Квітка a Рак g Козеріг

� Зростаючий Місяць Листок b Лев h Водолій

Положення Місяця в Зодіаках c Діва i Риби

висхідний Місяць низхідний Місяць

Місячний календар складений по книзі І.Паунгер "Все в потрібний момент".


