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Як два вояки стали
млинці випікати
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Чи все ми знаємо
про садову
суницю?

Від благовісників
до сирної паски
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Три горішки для Попелюшки
Горіховий сад – стабільний бізнес, який можна передати у спадок, забезпечивши
нащадків на століття
Ядерна корупція
Нещодавно волоські горіхи
опинилися – хто б подумав!
– в центрі корупційного
скандалу. За підрахунками
фахівців, підприємства-експортери щороку вивозять з
України горіхів на 160 млн
доларів. При цьому більша
частина цього ринку знаходиться в тіні. Першим про
проблеми, що існують, заговорив керівник податкової
міліції Володимир Хоменко.
За його словами, криміналізація супроводжує цей бізнес
по всьому ланцюжку.

Т

d e r e vov e d.co m

Як стверджують експортери,
тільки для того, щоб фуру з
чищеним ядром пропустили
через кордон, треба заплатити 10-15 тис. доларів
митному «посереднику». У
2014/2015 маркетинговому
році заплановано експортувати близько 55 тис. тонн, що
становить 2500-3000 фур
волоських горіхів. Тобто незаконні побори на митниці
сягнуть близько 30 млн доларів.

е, що на волоському горіху
можна заробити, знає будьяка бабця на ринку. Він завжди
був недешевим, а тепер ціни
на цей товар, навіть у шкаралупі, підстрибнули аж до 50-60
грн за кілограм. І люди беруть,
бо у супермаркетах ціна кілограма чищеного горіха сягнула
300 гривень.
А на світовому ринку попит взагалі величезний — особливо в країнах Близького
Сходу та Європі. Чищене ядро
там продається по 8 євро. При
цьому пропозиція невелика.
Адже лише 7% світової території придатні для вирощування цієї культури. На щастя,
в Україні волоський горіх плодоносить майже всюди, крім
Карпатських гір та Полісся.
Проте, маючи просто ідеальні умови для вирощування,
промислові сади в нас почали
закладати лише кілька років
тому.
– Це справа для тих, у
кого є терпіння, – стверджує

власник
екоферми
«Ковчег»
Дмитро
Бондаренко.
П’ять років тому в Царичанському районі на Дніпропетровщині він заклав 16 га горіхового
саду. Поки що сад лише починає плодоносити, тож говорити
про прибутки рано, але в тому,
що горіхи – справа прибуткова,
Дмитро не сумнівається.
– Мав ділянку на галявині,
оточеній лісом, та довго не знав,
як її найкраще використати, аж
поки не зустрівся з Володимиром Пахном, головою Української горіхової асоціації, – розповідає господар. – І я захопився цією культурою.
Саджанці спершу придбали молдавські, потім додалися
ще й вітчизняні сорти. А тепер у господарстві вирощують
власний посадковий матеріал
– Дмитро створив розплідник з
лабораторією, де працюють кваліфіковані агрономи.
Хороші саджанці в Україні
в дефіциті – замовлення у розплідниках розписані на кілька

років уперед. Навіть не зважаючи на те, що вони досить дорогі – по 10-12 доларів за штуку.
Отримати «культурний» саджанець, підходящий для промислового вирощування, складно.
Сортові сіянці не завжди зберігають свої ознаки, живцями
горіх не розмножується, тому
доводиться щеплювати. Сорти відбираються такі, щоб давали компактну крону, тонку
шкаралупу, щедрий урожай та
щоб термін достигання плодів
не був розтягнутий у часі. Загалом «створення» саджанця
потребує до місяця роботи, при
цьому приживлюваність найнижча серед плодових дерев
– 20-40%. Звідти й така ціна.
Але щеплені саджанці того варті: починають плодоносити у
3-4-річному віці, тоді як сіянці
(навіть найкращих сортів) – у
8-10 років. Власне, саме через
ці особливості у нас досі й не
було розвинуте промислове
вирощування. За кордоном (у
Франції, США) горіхових «ди-

кунів» уже давно «приборкали».
Спочатку в екофермі брали
для щеплення живці закордонних сортів, а потім, після тривалих пошуків, знайшли унікальні
дерева, вважайте, прямо вдома – на Дніпропетровщині. До
речі, на їх основі вивели власний сорт, назвали Ковчег.
Горіх любить воду. Особливо
велика потреба у волозі в перші
1-1,5 місяця вегетації (травеньчервень), коли дерево інтенсивно росте і закладає врожай. Доросла рослина може дістати її з
глибини 30 м, а от молода потребує допомоги. Тому Дмитро
влаштував на ділянці зрошення. Завдяки йому дерева дають
активний приріст і, як очікує
господар, раніше вступлять у
плодоношення.

Рятує землю
Можна стверджувати, що в
нашій країні горіхівництво як
окрема галузь почало розвиватися лише зі створенням у

Схема існує вже багато років.
Сьогодні в центрі скандалу
опинилося чимало впливових
осіб, які звинувачують один
одного в організації тіньового бізнесу. Куратором називали екс-регіонала Віталія
Хомутинника, але той, у свою
чергу, направив листа генпрокурору, в якому ініціатором
поборів вказав заступника
голови Державної фіскальної
служби Анатолія Макаренка
та кількох співробітників
правоохоронних органів. Тим
часом держава продовжує
зазнавати втрат.
2008 році Української горіхової асоціації. Головна мета, яку
перед собою поставила асоціація, – перетворити Україну
на провідного постачальника
горіхової продукції. І підстави для того є: останнім часом
щорічно закладається до 2000
гектарів садів. Уже сьогодні
ми, як не дивно, треті у світі,
але відрив від лідерів – США та
Китаю – дуже великий, майже
у десять разів.

продовж. НА СТОР. 3

На продажу нашої газети можна заробити. Звертайтеся за номером: 068-303-12-49

2

новини галузі

Скорочуємо
виробництво
Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в
Україні в січні-лютому 2015 року
порівняно з аналогічним періодом
минулого року скоротився на
3,6%, повідомляє Державна служба статистики.
Падіння виробництва у
сільгосппідприємствах за звітний
період склало 2,3, у домогосподарствах – 5%.
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Не для народу закони

Нове закріпачення?
В Україні вводять мінімальний термін оренди землі – сім
років, – тобто «піти» від орендаря раніше буде неможливо

Купуй вітчизняне

Від початку року середні ціни на
сільськогосподарську продукцію
значно зросли. За інформацією
Державної служби статистики,
найбільше подорожчали олійні
та зернові – на 60-70%. Сьогодні
олійні можна купити за середньою
ціною у 6919 грн/т, а зернові –
2896,4 грн/т. На 36% зросла ціна
на яйця – до 1071 грн/тис. штук. А
порівняно з минулим роком вони
подорожчали на 73%.
Менше зросла ціна на цукрові буряки – на 20% (до 596 грн/т), худобу та птицю – на 15% (до 18,18
грн/кг). Найменше здорожчали з
початку року молоко та молочні
продукти – на 13%: середня ціна
станом на 1 березня становить 4
грн/кг.

Персиків не буде?
Україна другий рік поспіль може
залишитися без врожаю кісточкових. Різке похолодання в січні для
садів Півдня не минуло безслідно:
фермери прогнозують чергове
зниження врожаю персиків та
нектаринів.
За даними садівників Херсонської
області, поточного року врожай цих
фруктів може знизитися на 50%,
у деяких господарствах регіону
бруньки пошкоджені на 90% насаджень. За попередніми оцінками
садівників Одеської та Миколаївської областей, у 2015 році врожай
персиків та нектаринів може бути
нижчим на 30-40% від середнього
показника за останні 5 років.
Сприятлива ситуація з урожаєм
кісточкових поки складається
лише в Запорізькій області, тут
збитки мінімальні. Виробники
інших областей південного регіону сподіваються, що частина
фруктових насаджень все ж відновиться і реальні втрати будуть
несуттєвими.

Т

акий сюрприз для власників земельних паїв підготувала Верховна Рада, яка нещодавно прийняла урядовий
законопроект №1580 «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)». Відповідні поправки скоро буде внесено в Земельний кодекс.
Таким чином влада хоче
створити сприятливі умови
для ведення бізнесу. І дійсно,
укладати договори оренди
можна буде рідше, планувати
посіви на довший час. Орендарі цього домагалися давно.
Нині ж, коли у Раді створилося потужне лобі з представників агрохолдингів, їм вдалося
прийняти закон під себе.
Але мільйонам українських
землевласників нововведення
принесе величезні проблеми.
– Стосовно них закон можна

вважати злочинним. В умовах,
коли у нас ринок землі відсутній, власників паїв позбавили
єдиної можливості заробити
на своїй землі, – вважає експерт аграрних ринків, керівник проекту Agronews Руслан
Швець. – Фактично орендна
плата законсервується на сім
років. Адже чіткого механізму
перегляду її рівня законодавці
не передбачили. Не враховується інфляція (згадайте, що
таке тисяча гривень торік і
зараз?), а також те, що попит
на землю збільшується, а значить, умови оренди можуть
покращуватися.
– Довгострокова оренда робить земельні відносини менш
гнучкими для обох сторін. А
це, в свою чергу, зменшує цінність землі, знижує конкуренцію на ринку землі, – пояснює
фахівець з аграрної політики
Проекту USAID «АгроІнвест»

Колись селяни мали
право переходити до
іншого поміщика один
раз на рік – у Юріїв
день. Селян 2015 року
закріпачено сильніше:
вони матимуть право
на зміни раз на сім
років.
Олександр Муляр. – Ніхто ж
нині не заважає домовлятися
про середньо- чи довгострокову оренду землі. Частка договорів, укладених на термін до
5 років, і так останнім часом
збільшувалася. Найоптималь-

Урожай-2015

Посівна цього року рання

Роботи вже ведуться у 20 областях. Засіяно понад 600 тис.
га, або 25% від прогнозу. Найбільші площі засіяно господарствами Одеської (46%), Херсонської (41), Миколаївської (50),
Запорізької (30), Хмельницької
(59%) областей.
Підживлення озимих культур на зерно проведено на площі понад 6 млн га, або 78% до
прогнозу.
Які площі доведеться пересівати, стане відомо за кілька
днів, коли завершиться весняна ревізія. За попередніми даними, сходи озимих отримано
на площі 7,9 млн га (99%). Загалом вони знаходяться у доброму та задовільному стані.
Мінагрополітики прогнозує,
що всього під урожай 2015 року

буде засіяно 27,2 млн га – стільки ж, скільки й торік. Але в експертному середовищі допускають, що насправді через брак
обігових коштів площа може
виявитися меншою на 15-20%.
Крим у ці розрахунки не включають, але Донбас експерти
продовжують враховувати.
За даними метеорологів,
у багатьох районах західних,
північних та центральних областей від початку року й до
середини березня відзначався
стійкий дефіцит опадів (до 3040%), а погода значно тепліша
за звичайну, тому особливого значення набувають ранні
строки сівби.
Прес-служба
Мінагрополітики

p l u s.g o o g l e.co m

Дорога олія,
дешеве молоко

h e i f e r.o rg.u a. с. і в а н о в "в і д’ї з д с е л я н и н а в і д п о м і щ и к а в ю р і ї в д е н ь"

Харківський тракторний завод
удвічі збільшив продаж тракторів
на внутрішньому ринку. Якщо в
2013 році було реалізовано 238
тракторів, то в 2014-му – 484.
Дещо інша ситуація з експортом. У
Російську Федерацію у 2014 році
відправлено 830 тракторів, що
на п’ятдесят машин більше, ніж у
2013-му, а в інші країни – вдвічі
менше, ніж у 2013-му: 141. Продукцію харківських тракторобудівників купували в Азербайджані,
Болгарії, Казахстані, Киргизстані,
Узбекистані, Таджикистані, Литві,
Молдові, Конго, М’янмі.
Загалом у 2014 році ХТЗ випустив
1455 тракторів. У 2015-му підприємство планує реалізувати понад
2 тисячі машин.

ніше було б встановлювати
плату за принципом: чим довший термін оренди землі, тим
вищий рівень плати. Доцільно
також передбачати в договорах оренди таких земель поетапне збільшення розміру
плати протягом усього строку.
Тоді й виробники мали б необхідні гарантії, й селяни – певні
переваги.
Нинішній закон захищає інтереси лише тих, хто вже орендує землю. А хто користується
більшою частиною селянських
земель? Агрохолдинги. Виходить, щоб взяти кілька паїв
для ведення фермерського
господарства, людині доведеться чекати кілька років.
Закон фактично консервує
нинішню структуру землекористування і гальмує розвиток
дрібного та середнього підприємництва на селі.
Крім того, фахівці із земельного права побоюються,
що законодавче встановлення
мінімального строку оренди
сприятиме розвитку тіньового
ринку оренди землі. Адже буває так, що виробнику не треба орендувати землю на 7 років. Або ж виробник, навпаки,
змушений зменшувати площі
через брак обігових коштів. А
іншому необхідно розширити
площі лише на два чи три роки.
І тому один здаватиме ділянку
іншому на умовах суборенди,
і зароблятиме на цьому без
укладання додаткової угоди.
А хтось, користуючись безконтрольністю використання,
буде всі сім років виснажувати
землю. Як потім врегульовувати всі ці ситуації?
Також закон ліквідує типову
форму договору оренди землі.
До нього справді було чимало
претензій. Але разом із тим
він гарантував хоча би той мінімум, який мав виконувати
орендар. Враховуючи повальну юридичну безграмотність
селян та безпринципність, з
якою часто діють великі орендарі, слід чекати, що договори
укладатимуться на дуже невигідних для селян умовах. А як
розірвати договір, якщо орендар господарює недбало, виснажує землю? З новим законом навіть через суд забрати її
буде майже нереально. Свобода є, а землі не буде. Майже як
у 1861-му. Коли кріпакам формально дали свободу, а землю
залишили панам.
Інна Погорєлова
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На перспективу

Три горішки для Попелюшки

Молодий сад кілька років тому освятили
інвестиції в нього не захмарні.
Вартість саджанців для цієї площі – 1 тис. доларів, приблизно
стільки ж знадобиться на обробку землі, транспортування
та посадку дерев, – пояснює
Володимир Григорович. – Догляд дуже простий. До того ж,
цей бізнес – безвідходне виробництво. Листя, зелена шкірка
горіха і перегородки використовуються у фармацевтиці, тверда
шкаралупа – для виготовлення
лінолеуму, паливних брикетів, а
деревина взагалі одна з найдорожчих – 2,5 тис. євро за кубометр.
Ми вирішили перерахувати, чи дійсно буде з цієї справи зиск. На 1 га горіхового саду
ростуть 100 дерев. Одне доросле дерево дає в середньому 40
кг горіхів, сто дерев – 4000 кг.
Якщо їх полущити, отримаємо
2000 кг ядер вартістю щонайменше 5 доларів. Перемножує-

мо і, дійсно, виходять обіцяні 10
тис. доларів щорічного прибутку. А фахівці стверджують, що за
доброго догляду з кожним роком урожай збільшуватиметься
на 20%.

Чищений дорожче
Поки сад росте, починайте
освоювати ринок. Організуйте
пункт прийому горіхів. Дайте
оголошення – і люди самі вам їх
приноситимуть. Середня оптова ціна неочищених волоських
горіхів восени 10-15 грн за кілограм, навесні – 50 грн. Особливих умов для зберігання не
потрібно. Головне – правильно
висушити, а потім тримати у сухому, прохолодному приміщенні, наприклад, на горищі. Якщо
горіх почистити (з 10 кг неочищеного виходить 5 кг ядра), –
заробіток ще більший. До речі,
різне обладнання для цього ви-

Перевірена часом технологія

ф ото л ю б о в і п о л я н с ь ко ї

Шишки – в сушарку, насіння
– в банк, відходи – в топку
Лісівники Волині вже кілька
місяців поспіль збирають шишки сосни звичайної з ділянок,
де ростуть найкращі високопродуктивні дерева. З грудня по
березень планують заготовити
півтори тонни насіння.
– Аби збільшити продуктивність сосон, їм формують крону.
У віці 8-12 років на висоті 6-8
метрів у дерев обрізають верх, –
розповідає головний спеціаліст
відділу лісового господарства
Волинського обласного управління лісового та мисливського
господарства Володимир Неводнічик. – Тоді сосна виростає
розлогою, кількість шишок на
гілках збільшується й полегшується сам процес збору. На
нижніх гілках їх можна дістати
руками, для середніх використовуємо причіп від трактора, а
для верхніх – спеціальне обладнання.
Зібрані шишки доставляють у
шишкосушарні. Їх на Волині дві
– у Старовижівському та Ківерцівському лісгоспах. Збудовані
ще в 1970-х роках, вони повністю забезпечують потреби у насінні не лише волинських, але й

Дрова з трави

І в цукерки, і на ліки

ф ото н ад а н е д м и т ро м б о н д а р е н ко м

Взагалі-то нічого нам не заважає стати й першими. Волоський горіх – дерево не примхливе, росте навіть на деградованих, зіпсованих ерозією землях,
яких у нас понад мільйон гектарів. Капіталовкладення (на
саджанці та обробку землі) потрібні лише на першому етапі.
При цьому не обов’язково закладати сад виключно щепленими саджанцями, можна й сіянцями хороших сортів, просто
такий сад почне плодоносити
пізніше.
– Ми розробили програму
насаджень волоського горіху
на малопродуктивних та непридатних для вирощування
сільгоспкультур ділянках, – говорить голова Горіхової асоціації України Володимир Пахно. – Науковці нас підтримали.
Держава, за спеціальною програмою, має виділити на відновлення таких земель кошти.
Та Державне агентство земельних ресурсів України назустріч
не пішло і запропонувало нам...
працювати з обласними адміністраціями. Мовляв, нехай вони
дають гроші.
Такий от «державницький»
підхід. І це при тому, що волоський горіх – експортна культура
з необмеженими можливостями. Європі щорічно не вистачає
100 тисяч тонн горіхів. А є ще й
інші світові ринки. Далекий від
насичення і внутрішній ринок.
Українці у середньому споживають 1,4 кг на рік, а за рекомендаціями дієтологів потрібно
3,6 кг.
– Горіховий сад площею 1 га
щорічно приносить щонайменше 10 тис. доларів. З огляду на
чималий прибуток початкові

події у регіонах

робляють в Україні. Оскільки
ціна на ринках та супермаркетах на ядро коливається від 150
до 300 грн за кілограм, можна
отримати непоганий заробіток,
навіть не маючи свого саду.

ПродовЖ. Поч. на стор. 1

Зі 100 кг шишок виходить 1 кг насіння
частини рівненських лісгоспів.
– Шишки з бункерів тимчасового зберігання транспортерами завантажуються в барабани
сушильної камери, – знайомить
із особливостями технології

Світлана Круглік, старший оператор шишкосушарки Ківерцівського лісгоспу. – Там підтримується постійна температура
30-35 градусів. Барабани прокручуються, шишки в результаті
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Валовий збір українського
волоського горіха в останні роки
досягнув 70 тис. тонн. З усього
зібраного 60% йде на експорт,
20 – «з’їдає» внутрішній ринок,
ще 20% – втрати.
Горіхи широко використовуються в кулінарії, тому його
залюбки беруть кондитерські
цехи, кафе, ресторани. Потребують його косметологи й фармацевти. В Україні виробляються і
добре продаються чаї з молодого листя, лікувальні цукрові та
медові витяжки з горіха молочно-воскової стиглості, настоянки з перегородок та навколоплідника горіха, горіхова олія.
Тобто можливостей для збуту
– дуже багато.
Оскільки розвивається переробка, з’явилося вітчизняне
промислове обладнання з калібрування та лущення плодів. Є
обладнання глибокої переробки
сировини для профілактичних,
лікувальних цілей, для харчової, кондитерської, парфумерної промисловості.
До речі, волоський горіх живе
до 150 років. У кримських татар такі дерева передавалися з
покоління в покоління. Часто
власником одного горіха було
одразу кілька осіб – урожай
вони ділили. Плоди були настільки дорогими, що це могло
прогодувати сім’ю або ж скласти неабияке придане для Попелюшки з бідної родини.
Інна Погорєлова
термообробки підсушуються й
переміщуються в наступну сушильну камеру. Там температура вже вища, 55-60 градусів.
Під її впливом шишки розкриваються, і з них висипається
насіння. Далі воно транспортером прямує у накопичувальну
камеру, а порожні плоди сосни
падають вниз. Ми їх збираємо й
опалюємо ними котельню, тобто у нас повністю безвідходне
виробництво.
Термін переробки насіння від
початку завантаження в барабани до розкриття шишок – 16
годин. Далі насіння обезкрилюють й очищують на спеціальних
агрегатах.
– Загалом за добу шишкосушарня переробляє 600 кілограмів сировини, – говорить в.о.
головного лісничого державного підприємства «Ківерцівське лісове господарство» Андрій Ткачук. – Зі ста кілограмів
шишок в середньому виходить
один кілограм якісного насіння
сосни.
Частину очищеного готового
продукту одразу забирають лісгоспи для посіву. Іншу – закладуть у банк насіння. Як стверджують лісівники, сосна плодоносить не постійно, тому мати
страховий резервний фонд на
випадок її неврожайності не
буде зайвим.
Любов Полянська
Волинська обл.

На Хмельниччині, у Кам’янецьПодільському районі, вирощуватимуть енергетичний міскантус.
Перші плантації гігантської трави площею у 500 га буде закладено у 2015 році, другі, площею
у 2 тис. га, – у 2016-му. Перший
урожай ТОВ «Універсальна девелоперська група» розраховує
зібрати у 2017 році. Крім того,
в області мають збудувати завод з виробництва солом’яної
гранули потужністю 50 тисяч
тонн на рік.

Переробка сої
У селі Дзвиняч Заліщицького
району на Тернопільщині запрацювало нове підприємство з
переробки сої «Рентком Тернопіль». Його відкрили на базі колишнього міжколгоспного комбікормового заводу, що збанкрутів
уже добрий десяток літ тому,
але на 50% збереглися і вціліли
від розкрадання деякі будівлі й
виробничі площі. Поки що обладнали одну технологічну лінію
харківського виробництва, яка
переробляє щодоби 20 тонн цієї
культури і на виході дає з тонни
150 кг олії й 850 кг макухи на
корм птиці, свиням і худобі. Соєва олія йде також на потреби
промисловості, зокрема, на біопаливо та виробництво фарб.
До кінця року введуть ще три
виробничі лінії, це дасть змогу
переробляти щодоби до 100
тонн сої, та забезпечить роботою
понад два десятки селян.

Врятувати рибу
На Київщині рятують рибу
від браконьєрів. Наразі під
загрозою опинилося унікальне місце – гирло ріки Тетерів.
Київрибоохорона, прикордонники, міліція та Асоціація
рибалок України провели
триденний рейд, під час якого
було попереджено понад тисячу фактів порушення природоохоронного законодавства.
Гирло ріки Тетерів є чи не
єдиним на Київському водосховищі місцем, де досі могла
спокійно нереститися риба.
Через масову забудову берегової лінії та інтенсивне заростання мілководдя водним горіхом інші нерестовища давно
щезли.
У гирлі річки Тетерів будь-який
вид лову риби, як промисловий, так і аматорський, категорично заборонений з 1996
року . Оскільки територія знаходиться поруч із Межигір’ям,
тривалий час вона ретельно
охоронялася, й це унеможливлювало браконьєрський вилов.
Зараз же , особливо у вихідні
дні, на нерестовищі збирається
до трьох сотень рибалок. Причому багато хто з них ловить
забороненими методами.
Штрафи їх не лякають, бо ж
вони дуже низькі – всього
51 грн. У Верховній Раді вже
другий рік поспіль не можуть
розглянути законопроект, який
передбачає посилення покарання і значно збільшує штрафи за порушення природоохоронного законодавства.
За три дні акції було врятовано
близько трьох тонн риби, яка
готується до нересту.

М’який допінг
Автори Олена та Олексій
Лазарєви у своїх статтях
часто посилаються на біопрепарат епін. А чи не могли
б вони розповісти про нього докладніше: коли саме й
скільки разів обробляти рослини?
Надія Фортуненко,
Харківська обл.
– Використовуючи біопрепарат, треба розуміти, що його головне завдання – не боротьба з
ворогами, а посилення захисних
сил рослин (формування імунітету), що допомагає їм вистояти за
найнесприятливіших умов, – пояснює доцент Дніпропетровського аграрно-економічного університету, кандидат с/г наук Олена
Лазарєва.
За словами Олени Миколаївни,
обробку епіном слід проводити за
фазами розвитку рослин. Як приклад вона наводить томат. Насіння замочують в розчині концентрацією 2-3 краплі на 100 мл води
за температури 20-22 градуси
протягом 12 годин й одразу висівають. Перед пікіруванням сіянці
обприскують менш міцним розчином – 2 краплі на 200 мл води;
за день до посадки або одразу після висадки розсади, а також напередодні заморозків – розчином 6
крапель на 200 мл.
Робочий розчин (1 ампула на
5 л води) застосовують у фазі бутонізації й на початку цвітіння
1-2, 3-4, 5-6 квіткових кистей при
виникненні стресових ситуацій –
заморозків, посухи, затіненості,
механічних травм. Останній раз
рослини обприскують перед настанням холодних туманів (серпень, вересень). Важливо, що епін
не забруднює урожай токсинами:
вже через день після обробки овочі й плоди можна давати навіть
дітям.
Витрата розчину епіну в літню вегетацію більшою мірою
залежить не від площі землі, а
від обсягу листової маси і ступеня розпилу робочого розчину. При цьому дуже важливо
дотримуватися інструкції із
застосування епіну, оскільки
перевищення концентрації й
норми витрати може дати зворотний ефект. Обробку дорослих вегетуючих рослин бажано
поєднувати з позакореневими
підгодівлями
комплексними
добривами – ефект при цьому
подвоюється.
При підготовці до зими багаторічних культур готується розчин концентрацією 1 ампула на
10 л води.
– І ще один важливий момент, – додає Олена Миколаївна. – За впливу прямих сонячних променів діюча речовина
епіну розкладається, і препарат втрачає свою ефективність.
Тому часто, купуючи на ринку
препарат, овочівники й не підозрюють, що навіть в оригінальній упаковці він може виявитися даремним. Не кажу вже
про дуже високий ступінь підробок як в Росії, так і в Україні.
Тому на прохання городників
ми здійснюємо закупівлі епіну безпосередньо у виробника
й уважно дотримуємося умов
зберігання. Замовити епін можна за адресою: а/с 44, м. Київ,
03083. Довідки за телефонами:
050-268-18-95, 097-316-15-92.
Аріна Гиря

Багато чула, що міскантус
гігантеус може замінити
традиційні дрова, вугілля чи
газ. Розкажіть, будь ласка,
чи справді це так? Як він розмножується і вирощується?
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Альтернатива

Замість газу – міскантус

Н.В. Артеменко,
Одеська обл.
Міскантус гігантський (багаторічна трава з родини злаків)
вважається перспективною і
малозатратною у вирощуванні культурою. У США та Європі
сировина з нього вже тривалий час продається як паливо
на біржових торгах. Вирощування рослини у 7-12 разів
ефективніше, ніж вирощування лісу.
Незважаючи на своє афроазіатське походження, міскантус в Україні акліматизувався
й прижився. Корені його сягають глибини понад 2 м – тобто
рослина може добувати воду
з глибоких шарів навіть у посушливих регіонах.
У біоенергетиці використовують гібриди, які дають
велику кількість біомаси. Вирощування особливих затрат
не потребує. Порівняно дорого
обійдеться хіба що посадковий матеріал – частини кореневищ, які називаються ризомами. Одна коштує в середньому близько трьох гривень.
– На гектар висаджуються
15 тис. штук. Почати можна з
кількох соток – з меншої площі просто немає сенсу. На другий рік ви матимете власний
посадковий матеріал. Кожен
корінець через рік дає 5-12 нових, вже на третій рік буде 5070 нових стебел, – пояснює Валерій Поштаренко, директор
компанії «СПГ», яка займається промисловим вирощуванням міскантусу та продажем
ризом.
Механізувати посадку нескладно – для цього, наприклад, пристосовують картоплесаджалки. Ризоми можна
«висівати» у борозни. Росте
міскантус на будь-яких ґрунтах, в тому числі дуже бідних.
Добрив практично не потребує. Якщо багато бур’янів, то
в перші рік-два, поки рослина зміцніє, можна застосувати гербіцид (підходять
лише деякі препарати). Далі
вже жодні бур’яни не страшні. Єдине серйозне випробування для рослини – безсніжна холодна зима. Особливо
Орендую ставок у своєму
селі. Площа самого плеса –
2,78 га, але сільська рада
приписує мені ще 2,22 га
пасовища. На ньому все село
пасе худобу, напуває у ставку. А плачу за все я. Чи правильно це? І ще скажіть, як
визначається орендна плата за ставок цього року?
В.М. Семішко,
Полтавська обл.
– Швидше за все, територія пасовища за проектною документацією належить до території ставка. Таке часто зустрічається: залишалася земельна ділянка, яку не
знали куди приписати, от і приєднали до ставка. І згідно закону це
все єдиний об’єкт, тому в оренду
вам здали і ставок, і пасовище.
Але щоб стверджувати це напевне, треба бачити документацію,
– пояснює директор методичнотехнічного центру з аквакультури Юрій Шарило. – Чи повинні
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Рослина досягає чотирьох метрів
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На один гектар висаджується до 15 тисяч таких ризом
небезпечна перша зимівля.
Тому в перший рік посадки
бажано мульчувати соломою.
У перший рік врожай на паливо не збирають: пагони скошують і залишають як добриво
для ґрунту. А вже на другий рік
отримують 6-12 т/га, на третій –

20-25. Період з 4 до 7 року найбільш продуктивний: урожай
сягає 30 т/га. Загалом ділянку
можна експлуатувати до 25 років.
Майте на увазі, що рослина
дуже потужна й витривала. Її
кореневище згодом розповза-

Земельне питання

Мене обдурюють?
ви пускати місцевих мешканців
до ставка – це має бути вказано в
оренді договору.
Що ж до орендної плати за
ставок, то треба сплатити за користування водними ресурсами.
Обчислення здійснюється відповідно до Методики визначення
розміру плати за надані в оренду
водні об’єкти, затвердженої наказом Міністерства екології та природних ресурсів України. Враховується багато факторів: цільове
призначення, місце розташування тощо. На жаль, ви не вказали,
де знаходиться ставок – у межах
населеного пункту чи поза ними,
а це суттєво впливає на вартість
землі.
Крім того, потрібно заплатити за земельну ділянку під
водним об’єктом. Нещодавно

Верховною Радою України були
прийняті зміни до Податкового кодексу України, які почали
діяти з 1 січня 2015 року. Для
господарств (юридичних осіб),
що займаються аквакультурою
(рибництвом) є два суттєвих нововведення, через які вартість
оренди значно збільшується.
По-перше, для них скасували
фіксований сільськогосподарський податок і перевели на
єдиний податок. У зв’язку з цим
розмір ставки податку для земель водного фонду збільшився
з 0,45 до 1,35.
По-друге, значно
підвищилася нормативна грошова
оцінка землі. Раніше вона була
«прив’язана» до вартості, визначеної станом на 1 липня 1995
року. Тепер вона визначається

тиметься на сусідні ділянки.
А от насінням енергетичний міскантус не розмножується (це гібрид, який має
стерильний пилок і насіння
не утворює). Щоправда, в інтернеті зустрічаються пропозиції продати насіння. Вас це
має насторожити. Аби бути
певним, що берете справді гібридний енергетичний
міскантус, купуйте посадковий матеріал у компаній, які
працюють з рослиною кілька
років, гарантують доставку й
якість. Але замовляти треба
хоча б тисячу-півтори ризом,
інакше сама доставка буде невигідною, тому продавці часто встановлюють мінімальне
замовлення – наприклад, на
5 тис. грн. Можливо, вдасться
об’єднатися з кимось із односельців і замовити на двох чи
трьох.
Збирають міскантус взимку
або навесні, коли він добре висохне. На відміну від, скажімо,
енергетичної верби, він уже не
потребує досушування. Скошують його звичайним силосним комбайном. Подрібнена
біомаса – готове паливо для
селянських котлів та грубок.
Для промислових котелень
(опалення шкіл, садочків, лікарень) сировину переробляють на пелети. Так вона займає менше місця, її зручніше
транспортувати й зберігати.
При спалюванні врожаю з 1 га
виділяється стільки ж тепла,
скільки б дали 15-22 тис. кубометрів газу або 18-28 т вугілля.
До речі, міскантус не виснажує ґрунт. Він нарощує велику
кількість коренів, які, розкладаючись, утворюють гумус.
Сьогодні навіть пропонують
використовувати цю культуру
для рекультивації деградованих та забруднених земель.
Є в міскантуса і ще одна
корисна властивість: він здатен зменшувати радіаційне
забруднення ґрунту. І що цікаво: з землі радіація зникає,
а в рослині не накопичується. Такі дані наводять фахівці
Черкаського центру метрології та стандартизації,
Інна Погорєлова
за вартістю на 1 січня базового податкового (звітного) року.
Тобто кожного року вона оновлюється.
Орендна ставка за використання землі для земель водного
фонду (для оренди водойм) за
новою редакцією встановлена в
діапазоні від 3 до 12% від нормативної грошової оцінки ріллі
по області. Який відсоток встановлять для конкретного господарства, залежить від місцевої
влади (сільської чи селищної
– якщо об’єкт в межах населеного пункту; або обласної – якщо
поза ними).
Спеціалісти
підрахували,
що рибництво може бути прибутковим, якщо орендна ставка складає 3-5%, і пропонували
закріпити це законодавчо, був
підготовлений і навіть розглянутий в Кабміні відповідний законопроект, але, на жаль, зараз
про нього забули.
Записала Інна Погорєлова
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герої нашого часу

Мали сміливість

Як два вояки стали
млинці випікати

Поради від Юрія Мельника

Вкладайте гроші в наукові розробки, вони швидко окупляться. Наприклад, ми придбали у Новій Каховці кормоагрегат «Мрія», що виробляє рідкий корм для свиней. Це
корисніше, ніж їжа всухом’ятку, тварини менше хворіють, та й
виїдають із годівниць усе без останку. Береться три види зерна –
пшениця, ячмінь, кукурудза, змішується з водою у пропорції 1:2
(до густоти манної каші). Годувати треба одразу. Звісно, просто
насипати корму в корито легше, ніж двічі на день щось готувати,
але результат себе виправдовує.
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Ризикові хлопці Євген Журенко та Юрій Мельник

ф ото н а д а н е ю р і\м м е л ь н и ко м

Машина біля свиноферми чекає на продукцію

Сьогодні розпочинати бізнес у тваринництві є сенс лише
тим, хто має власні корми. Оскільки ціни ростуть, наче на
дріжджах, ви ризикуєте опинитись у ситуації, коли годувати тварин просто не буде чим. У нас теж немає власних полів, але
ми завжди купуємо зерно на рік уперед. Поки що це рятує. Побудували ангар, і під час збору врожаю одразу беремо всю партію:
80 т кукурудзи, по 120 т пшениці й ячменю. Те, що коштувало
2000 грн за тонну, вже подорожчало мінімум удвічі. За день усе
наше поголів’я з’їдає десь тонну зерна. А фермери, що годують
готовим комбікормом, просто плачуть: було 2300, а тепер 5800
грн за тонну.
Якщо ви плануєте займатися напівфабрикатами, одразу
вирішуйте питання із купівлею різних машин-автоматів.
Це знижує вартість продукції мінімум удвічі, та й живої
сили знадобиться менше. Існують пельменні, вареничні, млинцеві
апарати. Коштують вони недешево – від 65 до 115 тис. грн, але
ці гроші швидко окупаються. Рахуйте самі: за годину матимете
400-600 млинців, куди залишилося тільки покласти начинку.
Ми поки що придбали собі лише тістоміс, пароконвектомат для
запікання м’яса та просту вітчизняну млинницю. Решту роблять
вручну три робітниці.
ко не все виходило, – згадує
Юрій. – Що там казати – суцільні помилки! Звертались
по поради до місцевих жителів, але деякі з них спеціально
казали все навпаки. Не знаю,
чому наш народ так боїться
бути корисним комусь, може,
це заздрість? Але відтоді я залюбки ділюся досвідом.
Тим часом у команді відбулися зміни: свояк-кухар поїхав працювати до Африки,
а його місце зайняв іще один
військовий – давній друг Юрія
й товариш по службі, Євген
Журенко. Вже разом відкривали нові магазини у Боярці,
Вишневому й Києві. Тричі на
тиждень м’ясо привозять із
ферми у цех, потім продукція
їде на продаж. Ті самі котлети
та вареники, але зовсім інші
обсяги: за місяць – близько
тонни напівфабрикатів з тіста
та по 20-25 кг кожного виду з
м’яса. Вартість – 40-67 грн/кг.

Крім того, можна посмакувати
ще й бужениною, м’ясними рулетами, домашніми ковбасками, паштетами.
– Мої діти їдять те саме, що
й покупці, – запевняє Юрій
Мельник. – А взагалі-то, головна ідея нашої фірми – полегшити життя жінкам: аби, прибігши з роботи, вони могли
швиденько зробити вечерю за
10-15 хвилин.
Вся
вироблена
свинина йде виключно на власне
виробниц-тво. Інші продукти
– яйця, масло, молоко тощо –
чоловіки купують у селян, своїх же найманих робітниць, що
займаються тваринництвом.
А солодкий перець для фарширування та зелень постачає мати Юрія, яка має город
у сусідньому селі Пасічна на
Хмельниччині. Ось так сімейним підрядом і працюють.
Наталія Федорова

Захоплення

У геральдиці – вся історія
Але перш ніж взятися за виготовлення для нього герба
і прапора, понад рік вивчав
його історію. Тішить, що, на
думку громади села, робота ця
мені вдалася.
Останню роботу Дмитро
Георгійович виконав на прохання
навчально-виховного
комплексу рідної Турятки.
– Історію школи довелося
вивчати в деталях від року її
заснування – 1865-го, – розповідає геральдист. – Дуже
хвилювався, коли проект обговорювали вчителі. Були певні
нюанси, зауваження, побажання, але в цілому роботу схвалили.

ф ото і в а н а а гат і я

Житель села Турятка Глибоцького району на Буковині
Дмитро Ніколаєвич з головою
занурився в геральдику. А все
почалося з малого: в селі оголосили конкурс на виготовлення прапора та герба. Робота Дмитра Георгійовича перемогла. Згодом він став отримувати замовлення з інших сіл
Глибоччини та Герцаївщини.
– Геральдика має в мініатюрі відтворити історію населеного пункту, до того ж, правдиву історію, і тому дрібниць
у цій справі бути не може,
– каже майстер. – Іноді в символах я закарбовую не тільки
стародавні події, а й відносно близькі. Так, на прапорі
та гербі глибоцької Кам’янки
зображення лелеки з’явилося
тому, що в цьому найбільшому на Буковині селі постійно
більшає дитячого населення.
Щойно я повернувся із села
Поляни. Воно мале із малих.
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Краще одразу оформляти всі дозволи законно, хоча на це
й піде чимало часу, бо хабарі можуть досягати такої фантастичної суми, що просто не вистачить грошей їх платити.
Ми від початку так усе й робили – і ніхто з перевіряючих не зміг
«прикопатись». У 2012 році зареєстрували торгову марку, цей
процес тривав рік – нічого, дочекались. Щоправда, через 12 років все доведеться проходити заново. Але куди подінешся, такі в
нашій країні правила.

Виробництво напівфабрикатів – вигідна справа,
але лише за умови власних кормів та м’яса
ід лежачий камінь вода
не тече» – мабуть, саме
цим прислів’ям керувалися
двоє колишніх військових, капітани Юрій Мельник та Євген
Журенко, коли чотири роки
тому подали у відставку й на
свій страх і ризик перейшли
в зовсім іншу сферу діяльності – сільське господарство. Без
жодного досвіду чоловіки придбали свиноферму, відкрили
цех із виробництва напівфабрикатів та кілька магазинів.
– Служив. Про власну справу не було навіть думки. Але
мізерної зарплатні все частіше
не вистачало до кінця місяця,
– розповідає житель Василькова Київської області Юрій
Мельник. – А тут якраз свояккухар запропонував відкрити
магазин м’ясних напівфабрикатів власного виробництва. Я
погодився. Він із сестрою готували котлети, битки, ковбаси,
а ми з дружиною Наталею їх
продавали. Все поруч, за стінкою, у крихітному МАФі. М’ясо
купували тушами. За день продавали по 6-8 кг кожного виду
продукції, навіть з’явилися
постійні покупці. Один чоловік, наприклад, купував пельмені з телятиною – сказав, що
влаштує будь-яка ціна. Тож
ліпили їх виключно для нього.
Втім, через рік підприємці зрозуміли, що працювати
із перекупниками невигідно – вони постійно змінюють
ціну на м’ясо, та й переплата
чимала. Так виникла ідея про
власну свиноферму. Ідеальний
варіант випадково знайшовся
у селі Івки Хмельницької області: майже нова ферма, яку
віддали в оренду за символічні 1000 гривень. Спочатку
наші герої вирощували чужих
поросят, а потім почали розводити самі. Зараз за огорожами
хрюкають 60 свиноматок, і ще
600-700 голів на відгодівлі.
– У нас, початківців, дале-
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Не залишив поза увагою пан
Дмитро й історію власної родини. На його удачу, в прадавній
скрині знайшлися документи,
датовані початком 1700-х років.
З них нащадок Ніколаєвичів довідався, що один із його пращурів був турецьким офіцером.
– Це свідчення того, що народи в усі часи мігрували, перемішувалися. Саме та спільнота,
яка і власні традиції не розгубила, й чужого навчалася, мала
можливість розвиватися й збереглася як народ, – вважає наш
герой.
Іван АГАТІЙ,
Чернівецька обл.

ПТАШНИК. Він нічим не
відрізняється від курячого.
На 1 кв. м можна розмістити 5
птиць, та якщо це родина з 4 самок і самця, доречніше надати
їй 4-5 «квадратів», що зумовлено їхньою поведінкою.
Утеплення не обов’язкове,
цесарки комфортно почуваються при мінусовій температурі. Їх випускають на вигул,
навіть коли термометр показує
мінус 20 градусів.
Сідала бувають двох видів:
похилі та рівні. У будь-якому
разі планки мають утворювати
драбинку, оббиту з усіх боків
дошками. Цю конструкцію прикріпіть на висоті до 1,5 м від
підлоги. Вигул обгороджується
сіткою заввишки до 2 м. Але
майте на увазі, що одне крило
птахам все одно треба підрізати, бо цесарки схильні до втечі.
Площа вигульного майданчику
вираховується просто: він має
бути удвічі більший за пташник. Наприклад, для пташиної сім’ї з 5 цесарок потрібно
близько 18-20 кв. м.
Гніздами користуються не
всі птахи – хто як привчений.
Якщо гніздо вже встановлене
(наприклад, невеликий пластмасовий ящик з підстилкою)
і цесарка почала в ньому нестися, в жодному разі не пересувайте його, інакше птахи почнуть шукати нове місце, покинувши відкладені яйця.
Годівниці та напувалки роблять із розрахунку 15 см довжини на одну цесарку. Вікна у
пташнику бажані з південного
боку. Лаз для виходу (30х30 см)
– під одним із вікон. Аби холодне повітря не гуляло у приміщенні, до дверей краще прибудувати невеличкий тамбур,
де можна зберігати робочий
інвентар.
ГОДІВЛЯ. Цесарки не належать до птахів, які їстимуть,
доки не скінчиться зерно у годівницях. Тому можете сміливо
залишати сухий корм «про запас». Хоча з точки зору чистоти
та якості їжі все ж краще году-
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Пташине досьє

кладаємо аркуш на абажур та
висвічуємо наш інкубаційний
матеріал.
Якщо у вас немає побутового
інкубатора, спробуйте покласти яйця цесарок під квочку.
Підходить для такої ролі та, яка
може сидіти на гнізді цілодобово хоча б два дні. Ось тоді можна підкласти до 19 цесарчиних
яєць. Далі просто давайте сурогатній матусі їжу та слідкуйте,
щоб їй ніхто не заважав. Краще
взагалі відсадити її в окрему
клітку. Перед тим, як цесарчата
почнуть вилуплюватись, ви маєте вирішити, хто буде за ними
наглядати – курка чи ви самі.
Якщо птиця, то подбайте, щоб
сімейка жила у просторій клітці і мати не подавила малечу.
Досвідчені птахівники радять
взяти пташенят під власну опіку, а квочці дати спокій.

Крикуха «в крапочку»
Цесарка може похвалитися високою життєздатністю й
плодючістю, врешті-решт, неабиякою красою. Про інші
її особливості – від птахівника Костянтина Васюкова

n z b i r d s o n l i n e.o rg.n z

таршокласник із Києва вже
був героєм нашої публікації, а сьогодні він дає поради
тим, хто тільки-но почав утримувати цесарок або ж поки не
наважується на це. Своїх улюбленців Костя тримає в Носівці
Чернігівської області.
– Яйця цесарки не втрачають
своїх харчових властивостей до
12 місяців, на інкубацію зберігаються до 12 днів. Вага дорослої самки у середньому 2 кг,
самця – до 2,5. За сезон, тобто
з березеня по жовтень, самки
відкладають 80-130 яєць вагою
по 40-45 г, – дає основні характеристики юний птахівник. –
Характер у цесарок спокійний,
проте голос такий пронизливий, що до нього доведеться звикнути. Вони впізнають
господаря, хоча й поводяться
з ним з деякою осторогою. До
хвороб стійкі, якщо вже гинуть,
то через нещасні випадки або
недбалість господаря. Їхні слабкі місця – глисти, закупорка
зобу та деякі шлункові захворювання.
– М’ясо за смаком нагадує
дичину, – додає Костянтин.
– Найсмачніше воно у 5-7-місячних птахів, потім грубішає.
Якщо ви плануєте розводити
цесарок темного забарвлення,
будьте готові до тушок синюшного кольору, який подобається
далеко не всім покупцям.

]

Оптимальний вік для забою – 5-6 місяців

Самець схожий на прибульця, чи не так?
вати цесарок раз на добу. Раціон дорослих птахів складається
з трьох видів зерна: пшениця, овес та кукурудза (2:3:1,5).
Зернові краще подрібнити на
млині й змішати. Корисно додати ракушняк, крейду, м’ясокісткове борошно. Крім того,
до раціону входить варена
картопля та кормовий буряк.
Картоплю непогано потовкти
з кукурудзяним чи пшеничним
борошном, відвійками, а буряк
– натерти на крупній тертушці.
Також обов’язковим є зелений корм (трава, бур’яни). Молодняку в перший місяць життя
підійде нейтральний стартовий
комбікорм для курей-несучок,
який не містить жодних занадто активних домішок. З 10 днів
можна давати зелень, картоплю та буряк, приготовані так
само, як і для дорослих птахів.
За можливості додавайте терті
кабачки, гарбузи, моркву. Коли
пташенятам виповниться місяць, час пригостити їх битою
кукурудзою та пшеницею (1:2).
А після чотирьох місяців їх переводять на загальний раціон.
ВІДБІР НА ПЛЕМ’Я. Якщо ви
плануєте займатися цесарками
тривалий час, важливо правильно відібрати потомство.
Обираючи самок, зверніть ува-
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Добре інкубаційне яйце має важити не менше 40 г
гу на їхні лонні кістки (відстань
між ними – 1-2 пальці дорослої
людини), на спрямований вертикально, не дуже великий гребінь, червону восковицю, яка
знаходиться не надто високо
над лінією дзьобу. Сережки мають бути невеличкі, приплюснуті до боків голови, не закручені і не спрямовані назад.
Самець – повна протилежність самочки: у нього не має
бути жодних «жіночих» рис
тіла. Отже, шукайте крупний,
загнутий назад гребінь, крупну
восковицю, яка відчутно нависає над основою дзьобу, великі,
широкі, закручені сережки, які
на кінцях «дивляться» вниз.
Між сережками має бути шкіряна складка фіолетового кольору. Колір оперення мусить відповідати породним вимогам.
Якщо птиця безпородна, просто обирайте ту, що має чисте,
щільне та неламке пір’я.
ВІДКЛАДАННЯ ЯЄЦЬ, ІНКУБАЦІЯ. Як правило, цесарки
починають нестись у березні,
рідше – в лютому. Брати найперші яйця на інкубацію не
варто, почекайте кілька тижнів.
Добре інкубаційне яйце має важити не менше 40 г, бути грушоподібної форми, відносно
чистим. Яйця можна відбирати

впродовж десяти днів. Перед
закладкою прогрійте інкубатор за температури 38 градусів із заповненими ваннами
для води протягом двох днів.
Обов’язково обстежте яйця на
овоскопі (пристрої для визначення якості яєць шляхом їх
просвічування) – у них не має
бути тріщин, мармуровості,
плям тощо.
Жовток має знаходитись у
центрі. Після закладки слідкуйте за температурою, доки вона
не стабілізується в межах 37,837,9 градуса. Яйця інкубуються
28 днів, далі починається вивід,
який закінчується на 30-й день.
На виводі температура має
бути не вище 37,7, яйця можна
обприскувати з пульверизатора теплою водою – це допоможе пташенятам вилупитись.
Якщо немає можливості придбати овоскоп, його легко зробити власноруч. Є два варіанти:
1. Склейте з аркуша картону
циліндр, проріжте у ньому дірку розміром трохи менше яйця,
всередину встановіть лампочку. Залишилось затемнити приміщення та просвітити яйця.
2. Візьміть лампу з абажуром, зафіксуйте її на столі та
розгорніть абажуром догори. В
аркуші картону вирізаємо діру,
діаметром меншу за яйце, на-

ДОГЛЯД ЗА МОЛОДНЯКОМ.
Здорові цесарчата добре стоять
на ніжках, активні. Як правило,
хвороб не бояться. Достатньо
у перші 5 днів додати їм у воду
вітамін «Чиктонік» (вода стає
світло-салатового кольору). Розчин замінюйте щодня.
До місяця пташенят краще
тримати у брудері, під лампою,
або ж у просторій картонній коробці. Періодично малечу можна виносити на травку у вольєр,
але тільки за гарної погоди. Після місяця цесарчата, що вже добре оперилися, можуть ночувати на вулиці, у клітці, затягнутій
сіткою.
До 20 днів у раціоні мають
бути варені яйця, до яких додають дрібно порізану кропиву та
кукурудзяне борошно. Окремо
даються терті гарбузи. Потім
яйце забирають з меню і починають давати кукурудзяну крупу та биту пшеницю. До кропиви додається інша зелень. Цесарчата особливо полюбляють
зерна бур’янів, а також «кашку», яку викидає щириця в період цвітіння.
Протягом першого місяця
життя корисно заварювати малим спеціальний вітамінний
чай, що вбереже їх від рахіту
та забезпечить гарне оперення.
У 5-літрову каструлю налийте
воду, закип’ятить. До окропу
додайте сушені трави: деревій,
материнку, кропиву, ромашку, звіробій. Кожної трави – по
жмутику завтовшки 3 см, а звіробою – 1-2 см. Ромашку можна замінити кількома щіпками
сухої аптечної. Нехай суміш
закипить та настоїться протягом 4 хвилин. Процідить її, щоб
не було залишків трави. Перед
питтям чай треба розводити до
світло-коричневого кольору.
У 4-5 місяців молодняк переводять на дорослий раціон.
ЗАБІЙ ТА ОБРОБКА ТУШОК. Оптимальний вік для
забою цесарок – 5-6 місяців.
Перед забоєм птицю 12 годин
не годують, дають лише чисту
воду. За 5 годин до забою воду
теж слід прибрати.
Щоб швидко зняти пір’я,
обшпарте тушки. Занурте їх
у ємність з окропом на 40 секунд, потім знімайте перо, починаючи з крил та хвоста. Далі
– спини, груди, шиї. Якщо перо
все одно знімається важко, занурте птицю ще раз в окріп на
кілька секунд. Коли общипана
тушка висохне, потримайте її
над вогнем газової плити, щоб
видалити залишки пуху.
Записала Наталія Федорова
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Зеброїд

Собакововк

Мангал

Мулард

Дива, та й годі!

Люба, а ти біфало подоїла?
Одні гібриди, виведені людиною, приносять користь, інші – просто цікаві. А є й небезпечні

Лошак
Працюючи у ветеринарній лікарні, дякувати Богові, жодного
разу не бачив на власні очі хвору на сибірку тварину. Але було
безліч ситуацій, за яких доводилося вирішувати питання саме
щодо цієї хвороби.
Якось отримав завдання провести перевірку поховань тварин, що померли від сибірки.
Подивився на карту – половина
населених пунктів позначена.
Справа в тому, що пункт вважається стаціонарним впродовж
мінімум ста років. Старожили
і спеціалісти жодного випадку
захворювання на сибірку пригадати не змогли, виходить,
що всі історії давнішні. Лише
один ветеран розповів, як у повоєнні роки у колгоспі здохла
стара, виснажена кобила, конюх здер з неї шкуру й почав
її вичиняти. Приблизно через
добу захворів – його трусила лихоманка, він захлинався
кров’янистою піною і швидко
помер. Ветеран не пам’ятав,
чи визнали кобилу враженою
сибіркою, а ось конюху точно
був поставлений посмертний

Біфало

пеня спорідненості. Комусь дістанеться більше материнських
генів, комусь – батьківських. Ці
тварини мають відмінний мисливський інстинкт, але приручити їх не так просто. Досліди
кінологів всього світу показали, що поки нікому не вдалось
отримати бажаний, чітко запрограмований результат: тварини
виходять або агресивними до
людей, або ж надто боязкими.
Зеброїд. Плід кохання зебри
та коня, який вперше з’явився
ще у ХІХ столітті. Зазвичай
батьком виступає саме зебра,
а матір’ю може бути конячка,
ослиця або поні. Новий вид має
чудове смугасте забарвлення,
інколи природа жартує, «пофарбувавши» смужками лише половину тварини. Зеброїди важко
піддаються дресурі, не можуть
мати нащадків й часто живуть
недовго. Проте вони більш при-

Базл

лаштовані для верхової їзди, ніж
звичайні зебри.
Африканізована
бджола
(бджола-вбивця) – гібрид різних видів бджіл, який виник в
результаті помилки вчених. Науковці прагнули вивести комах,
що легко приживаються у спекотному кліматі Бразилії, та помилково випустили отриманих
маток на волю. Ті почали вільно
схрещуватися.
Африканізовані бджоли стійкі до погодних умов, здатні виробляти удвічі більше меду, ніж
їхні звичайні родичі, проте дуже
агресивні до людей та тварин. У
1967 році протягом кількох днів
від страшних укусів у Ріо-деЖанейро загинули 150 людей та
більше сотні голів худоби. Наразі ведуться спроби «втихомирити» чудовиськ за допомогою
нового схрещування – з мирними альпійськими бджолами.

Сто років чекає на жертву
у 2001 році через заражені поштові конверти. Того року план
зі щеплень було перевиконано.
Сибірка (рос. – «сибирская
язва», міжнародна назва «антракс») – інфекційне захворювання, що має блискавичний
перебіг, супроводжується гарячкою, ураженням кишкової
та легеневої системи, сепсисом
та високою смертністю. У людей частіше зустрічається шкірна форма цієї хвороби, за якої
утворюється характерна виразка чорного кольору.
Людство стикалося зі спалахами цієї інфекції протягом
усього часу свого існування. Так,
перші згадки про неї зустрічаються в давніх індійських рукописах. Епідемії, що лютували
у Російській імперії, Угорщині,
Німеччині, на Гаїті у ХVII-ХVIII
століттях, забрали життя близь-
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Африканізована бджола

будьте пильними

діагноз – сибіркова пневмонія.
А якось виникла дивна ситуація. Зазвичай під час щеплень
господарям доводиться довго
роз’яснювати, яка вакцинація
проводиться, навіщо, й чи не зашкодить вона худобі. Знаходяться такі, що в жодному разі не дозволяють проводити щеплення,
аргументуючи тим, що в корови
молоко пропаде або ж вона теля
скине. А щодо сибірки, то зазвичай посилаються на те, що худоба давно вже на неї не хворіє.
Та раптом більшість селян стала
спеціалістами з сибірки: мене
як ветеринара буквально переслідували з проханням провести
позачергове щеплення всій без
виключення домашній худобі.
Виявилося, що люди були налякані інформацією у ЗМІ про
кілька випадків захворювання
на сибірку в США, які сталися

Лошак – метис жеребця та
ослиці. Зовні мало відрізняється
від віслюка, хіба що коротшими
вухами. У минулому столітті був
дуже популярний серед бідного
населення. Самці безплідні, а
самки іноді можуть давати потомство. Загалом вивести цей
гібрид доволі важко через різну
кількість хромосом у схрещуваних тварин.
Мулард (мускусна качка) –
плід кохання мускусних селезнів та домашніх качок різних
порід. Їхні господарські плюси
– охайність, безшумність, якісне м’ясо без надлишку жиру.
Щоправда, ростуть вони повільніше, ніж звичайні качки,
мають пізню статеву зрілість.
Оскільки муларди безплідні,
самок вирощують на м’ясо, а
самців – на печінку фуа-гра.
Мангал – результат схрещування дикого кабана та угорської пухової свині-мангалиці. Їх ще називають овечими
свинями – через густу, кучеряву шерсть. Вважаються елітними, м’ясо коштує дуже дорого.
Мангали всеїдні, витривалі
– можуть утримуватися на випасі цілий рік.

zo o h y b r i d.r u

Свиня «із залізного віку».
Не секрет, що багато мисливців
полюють на диких кабанів задля
їхнього м’яса. Кажуть, що дичина смакує якось особливо, простій свинині до неї далеко. Але
ж в ліс ходять не кожен день, та
й кабанів на всіх не напасешся.
Вихід – гібрид домашньої свині
темворської породи та дикого
вепра. І смак збережений, і хоч
весь світ годуй! До речі, є версія,
що саме таких свинок утримували наші пращури, тоді ще не
було конкретних порід, тварини
часто змішувалися з дикими родичами.
Собакововк. Таке поєднання доволі часте у дикій природі.
Безпритульні собаки «заводять
романи» з вовками, потім їхні
метиси теж народжують потомство. В результаті маємо собакововків або вовкособак (як кому
більше подобається) різного сту-
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іфало – гібрид корови та
американського бізона, виведений задля чудового м’яса. У
біфало воно яскраво-червоного
кольору, містить набагато менше холестерину, ніж звичайна
яловичина, має приємний, тонкий аромат. Щоправда, придбати цей продукт можна лише в
американському місті Сіетл, де
цих тварин вирощують.
Базл – нащадок кози та барана. З’явився у 2000 році у Ботсвані (Південна Африка) випадково:
цих тварин довго утримували
разом. Зазвичай спільне потомство кіз та баранів народжується
мертвим через різну кількість
хромосом: 60 та 54 відповідно.
Але цей гібрид чомусь вижив.
Він мав довгу овечу шерсть та
тонкі козині ноги. До речі, кількість хромосом у цього дива
природи – 57, тобто середня між
материнською та батьківською.

zo o h y b r i d.r u
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ко 15 тисяч людей. Епізоотія сибірки, що виникла в окремих районах Північної Америки, спричинила загибель до 90% худоби.
Збудником сибірки є бацила,
надзвичайно стійка у зовнішньому середовищі – вона витримує кип’ятіння, висушування,
до ста років зберігає свою життєздатність. На сибірку частіше
хворіють коні, велика та дрібна
рогата худоба, у меншому ступені – свині, надзвичайно рідко –
собаки. Зараження відбувається
через контакт із землею (скотомогильниками), де зберігається
бацила. У лісовій та болотистій
місцевості небезпеку становлять кровосисні комахи.
Прояви сибірки у жуйних тварин схожі на здуття передшлунків, у коней – на коліки. Господарі понад усе звертають увагу
на відсутність апетиту, здуття,

діарею. Оскільки рахунок йде
на хвилини, вони відважуються на забій. Однак ви уявляєте,
наскільки це небезпечно, якщо
тварина захворіла саме на сибірку? Збудник із кров’ю, продуктами забою, знаряддям катастрофічно поширюється, загрожуючи іншій худобі та людям.
На населений пункт накладається суворий карантин. Розтин,
навіть при підозрі на сибірку,
суворо заборонений. Місце дезінфікується, трупи тварин спалюються.
Найефективнішим запобіжним засобом є наявність у великої рогатої худоби, овець, кіз,
коней стійкого імунітету. А він
з’являється тільки після вчасного
щеплення. Унеможливлює розповсюдження сибірки проведення
ветеринарно-санітарної експертизи м’яса, дотримання правил
торгівлі. Не можна проводити
земляні роботи біля старих поховань та скотомогильників. Береженого, як-то кажуть, Бог береже.
Василь Усатенко,
ветлікар
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Меню для сунички
Суницю доцільно підгодовувати не менше чотирьох
разів за сезон: рано навесні,
у період формування зав’язі,
після збирання врожаю та
при закладці плодових бруньок. Вона полюбляє мікроелементи. Розчиніть у відрі
води борну кислоту (10 г),
марганцівку (2-3 г), настойку
йоду (40 крапель, або 10 мл),
молібденовокислий амоній
(20 г), мідний купорос (20
г), залізний купорос (20 г).
Поливайте з лійки прямо по
листю. Цю підкормку можна
замінити іншою: у 10 л води
розчиняється 2 г борної кислоти, 3 г марганцівки, 40 крапель йоду, 1 ст. л., або
20 г, сечовини, 0,5 склянки
просіяної золи; суміш добре
перемішується й виливається
по 1 л під кожен кущ.

Головні за
розмноження
Найкращі розетки дають
2-3-річні маточні рослини.
Досвід свідчить, що високу
продуктивність мають однолітні розетки, що розташовані поблизу материнської
рослини. Сорти садової
суниці, що дають мало вусів
або взагалі безусі, розмножуються діленням куща.
Розсада мусить мати не
менше трьох нормально
розвинених листочків та
добру кореневу систему
(довжина коріння – 3-5 см).
Перед посадкою у рослин
видаляють посохле і старе
листя, залишаючи 2-3 молодих листки, та трохи підрівнюють корінці, якщо вони
довші 7 см.
Насадження здійснюють
«під шнур» у похмуру погоду або ввечері. Можна навіть під час дощу. Саджайте
рослину на таку глибину,
щоб після поливу верхівкова брунька розетки була
над поверхнею ґрунту. При
глибокій посадці вона засипається землею, рослина
пріє й гине, а при мілкій —
оголюється коріння, особливо після поливу та дощів.
Після посадки рослини рясно поливають, навіть при вологій землі, щоб ліквідувати
порожнечі у кореневій зоні,
та мульчують будь-яким доступним матеріалом: перегноєм, компостом, сухою або
підв’яленою травою. Якщо
ви саджаєте суницю влітку,
її треба притінити хоча б на
5-6 днів (травою, гілками,
папером). Поливати краще
ввечері, частота залежить
від ґрунту та погодних умов.
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Хто перший з’їсть
ягідку
Мульчування ґрунту, особливо за сухої та спекотної
погоди, – дуже ефективний
аграрний прийом. Однак
при ньому збільшується
ураження ягід слимаками
та мурашками, особливо на
загущених ділянках.
Найпростіший засіб боротьби зі слимаками – розкладання пасток (шматки
фанери, мішковина,
бадилля рослин). Також
ефективно просто відловлювати окремі екземпляри
й знищувати їх. Перед
цвітінням рекомендовано
обпилювати ґрунт свіжогашеним вапном-пушонкою,
золою, мідним або залізним
купоросом, товченим суперфосфатом (0,2 кг/кв. м).
Можна обприскати ґрунт
(це зручно робити віником)
розчином гірчиці: 100 г
порошку настояти дві доби
у 10 л гарячої води.
Мурах слід відлякувати із
суничних грядок шляхом
поливу мурашників водою
із соняшниковою олією (2-3
ст. л./10 л води), відваром
листя помідорів, розчином
борної кислоти (10 г/10 л
гарячої води).

Пальцями не
торкатись
Збирають суницю дуже
обережно, залишаючи при
кожній ягоді чашечку та
частину плодоніжки (десь
половину від її загальної
довжини), інакше ягоди швидко розкисають і
стають непривабливими.
Торкатись пальцями ягоди
під час збору не можна, їх
треба брати за плодоніжку
й прищипувати її нігтями.
Збирати ягоди краще
зранку, коли зійде роса,
або ввечері, після спаду
спеки (але до вечірньої
роси). Ягоди, зібрані у спеку, малосоковиті, швидко
псуються, а зібрані в дощ
– водянисті й теж погано
лежать.
Для домашнього використання ягоди збирають у
повній зрілості, для продажу – трохи незрілі, блідо-рожеві на три чверті.
Вони краще переносять
транспортування. Зібрану
суницю треба одразу сховати у захищену від сонця
ємність, аби вони не втратили свій вигляд, смак та
аромат. Зазвичай збір проводять через день-два.

Вічна плутанина
Так уже повелося, що полуницю називають суницею, а
суницю – полуницею. У побуті
так можна, але ж не нам, садівникам! Обидві рослини належать до родини розоцвітих,
але є представницями різних
видів. Полуниця – висока, з
густим листям, доволі компактна. Має зморщене, ребристе
світло-зелене листя, черешки
та квітконоси густо вкриті
прямими волосками. Квітконоси прямі, товсті, розташовані вище за листя. Квітки
крупніші, ніж у суниці. Але ж і
мороки з нею! Справа в тому,
що полуниця – дводомна рослина, тобто їй для зав’язування
ягід потрібні жіночі і чоловічі
(не менше 15-20%) рослини.
Як їх відрізнити? У «чоловічої
статі» квіти крупніші, мають
недорозвинені маточки, а у
жіночих є тичинки.
Суниця – це однодомна рослина, але інколи у неї зустрічаються поодинокі представники, що мають тільки жіночі
квітки.
У полуниці ягідки видовженоконічної форми, дрібні
(3-5 г), з яскраво-вираженою
шийкою. Їхнє забарвлення
блідіше, ніж у суниці. М’якуш
білий або жовтуватий, рихлий,
солодкий, із сильним мускатним присмаком. Врожайність
полуниці значно нижча, ніж
у суниці. Форма ягід садової
суниці різноманітна: кругла,
конічна, широко конічна,
овальна, видовжено-овальна,
гребенеподібна. Вага – до
100-150 г.

За сезон – 8-10
«дощів»
Суниця – вологолюбна
культура, її слід поливати не
рідше 8-10 разів за сезон.
Обов’язковий полив до цвітіння, після нього, в період
формування та дозрівання
ягід, у післязбиральний
період (друга хвиля росту
рослин), наприкінці серпня
– на початку вересня, при
закладці плодових бруньок
майбутнього врожаю, та
пізньої осені. Норми поливу
залежать від вологості, типу
ґрунту та погодно-кліматичних умов.
Влітку на необхідність поливу вказує зовнішній вигляд
рослин: листя у полудень
поникає, листкові пластинки
розміщуються хаотично, закручуються догори. Під час
формування та дозрівання
ягід, особливо у посушливі
роки, крім основних поливів, приблизно раз на тиждень проводять додаткові
(7-10 л/кв. м).

Прощавайте,
шкідники!
Для профілактики хвороб
посадки можна кілька разів за сезон обприскувати
зольно-мильним розчином
(200 г золи і 40 г мила) з
додаванням нітрофоски
(10 г/10 л води). Корисне
дворазове обприскування
сірчанокислим цинком
(1-2 г/10 л води): на початку цвітіння та під час
формування ягід. Закладці
плодових бруньок сприяє
обробка рослин 0,3%-м
(30 г/10 л води) розчином
сечовини у серпні.
При захисті рослин і врожаю суниці треба враховувати, що хімічні препарати
можна застосовувати лише
до початку бутонізації та
після збору врожаю.
На моїй суничній ділянці
я користуюсь таким принципом: «рослина захищає
рослину». Так, одна цибулина або голівка часнику
на чотири куща суниці
запобігає псуванню ягід
сірою гниллю та поширенню інших хвороб.
Чорнобривці, аптечна
календула, багаторічна
цибуля, висаджені у міжряддях суниці, захищають
її від шкідливих комах
(їм не подобається їхній
запах). Рано навесні я
розсипаю по суниці подрібнений полин, деревій,
лушпайки цибулі, часнику,
а зверху вкриваю хвоєю.
Це не тільки профілактика
хвороб, а й відлякування
шкідників.
На початку вегетації рослини обприскую настоєм
цибулі та часнику (300
г/10 л) – це профілактика
грибкових захворювань.
Коли температура досягне
15 градусів, рослини треба обпилити молотою або
обприскати розчином колоїдної сірки (100 г/10 л).
Це збільшує плодоношення та захищає від кліщів.
Не забувайте, що у незагущених, провітрюваних
посадках захворювань на
сіру гниль менше.

Чудодійна гірчиця і не тільки

Захищати суницю від того чи іншого лиха можн
деяких фітопрепаратів. Щоправда, до них треба
один компонент – «прилипач»: 40-50 г господар
1 ст. л. прального порошку, розчинених у гарячій
про сам засіб захисту.

Візьміть 100 г гірчичного порошку, розітріть у н
води, потім заваріть в 1 л води, нехай настоїться
перемішайте й профільтруйте. Вийде маточний
можна зберігати у щільно закритій ємності у тем
ному місці до 10 днів.

Якщо додати до 150-200 мл гірчичного розчину
можна обробляти нижню поверхню листя від кл
ну до бутонізації – від сірої гнилі; у фазі бутоніз
через 10 днів) – проти малинно-суничного довг
Від кліщів є ще такі засоби:

– 2-денний розчин табачного пилу – 100 г на 10

– 200-300 г подрібненого часнику розмішати у
яти до години, процідити й одразу застосувати;

– 2-годинний настій 400 г подрібненого листя а
кульбаби у 10 л теплої води;

– 4-5-денний розчин 200 г цибулевого лушпинн
(настоювати у затемненому місці не більше 5 дн
дуже неприємний запах);

– відро подрібненого картопляного бадилля нас
у 10 л води.
Проти борошнистої роси допоможе:

– розчин кальцинованої соди (50 г/10 л гарячої

– розчин мідного купоросу (20 г/10 л теплої вод
– яблучний оцет (300 мл/10 л);

– розчин харчової соди (3 ст. л./10 л) з додаван
няшникової олії.

Останні два препарати ефективні також проти п
кових захворювань.

Проти сірої гнилі ягід ще до бутонізації кущі вар
– розчином харчової соди (100 г/10 л);

– тижневим настоєм листя хріну (відро подрібне
ти 10 л теплої води).

Після цвітіння та аж до дозрівання ягід, а потім
12 днів – розчином йоду (40 крапель, або 10 мл
чергуючи обробку розчином марганцівки рожев
г на 10 л).

Проти малинно-суничного довгоносика у фазу бу
днів до цвітіння) рослини можна обприскати ро
ського мила (200 г/10 л). Через 10 днів обробку

Термін захисної дії описаних препаратів невели
ку слід повторювати через 7-10 днів, чергуючи
цей недолік компенсується величезною переваг
абсолютно безпечні й завжди під рукою.

Майте на увазі, що всі ці препарати – контактно
дощу або сильної роси ефект від обробки нульо
повторити. Є один секрет, як зберегти власні си
чини 2-3 ст. л. цукру, і через кілька годин жодні
ні, бо на оброблених поверхнях утвориться захи

Якщо мороз нарубав дров...

Сонце, повітря та вода

Надземна частина куща складається з кількох однорічних приростів, що називаються ріжками; вони несуть
на собі листя, квітконосні, пагони та вуса. Рано навесні, якщо є підозра, що ваша суниця на грядці підмерзла, лезом бритви зробіть поздовжній розріз ріжка. Якщо зріз темно-коричневий – рослина сильно підмерзла. Найбільше це загрожує 3-4-річним кущам, найменше – однолітнім, але в будь-якому разі при сильному
підмерзанні доцільніше не гаяти часу й одразу закласти новий суничник.

Вважається, що немає такого ґрунту, який не годився б для суниці. Та все ж
таки кращими є ґрунти з достатньою кількістю гумусу, доброю аерацією й
водопроникністю, здатністю утримувати воду, а також слабокислою реакцією. Садова суниця не виправдає сподівань садівника на кислих та лужних (з
підвищеною карбонатністю) ґрунтах. Непридатні для насаджень виснажені,
заболочені, засолені та слабо окультурені ділянки, а також засмічені осотом, пирієм, свинориєм. Суниця – світлолюбна рослина, але невелике затемнення (наприклад, у міжряддях молодого саду) збереже врожай у спеку.
Добре, коли є рівна ділянка, та підійде і з невеличким південним чи східним
схилом.

Навесні обов’язково видаляють сухе та старе листя, розпушують ґрунт, вносять добрива (розчин пташиного
посліду 1:30 або розчин коров’яку 1:15). Доцільно щотижня поливати рослини слабким розчином марганцівки з додаванням борної кислоти (10 г на 10 л води, кислоту розчиняти у гарячій воді). Це чудово оздоровлює рослини.
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Суничні півроку

есня. Сорти підбирайте різного терміну
айте їй вволю напитися. Від сірої гнилі захищайте
ним оцтом, а від комах – чорнобривцями
І біла, і в’юнка
Усі сучасні великоплідні сорти пішли
від випадкового запилення дикої
чилійської суниці пилком суниці
віргінської. Тобто наша звична ягідка
– «плід заморського кохання», учасники якого й нині ростуть у дикому
вигляді в Америці.
Якщо хочете ласувати садовою суницею якомога довше – заведіть кілька
сортів, від раннього до пізнього. Саджати одну-дві рослини недоцільно.
Краще купувати мінімум п’ять розеток, які через кілька років можна
розмножити.
Ягоди до пізньої осені дарують такі
сорти, як Королева Єлизавета або
Королева Єлизавета ІІ. Порадує
урожаєм Рожевий Фламінго, який
дає з кожного куща по 1-1,5 кг ягід.
Як екзотику посадіть білу суницю з
ананасним присмаком, приміром, німецький сорт Вайс Солемахер. Його
ягоди дрібніші, погано зберігаються
й зовсім не транспортабельні, проте
дивні смакові нотки того варті.
Жовтим кольором славиться ремонтантний безвусий зимостійкий сорт
Жовте Чудо. За смаком, вмістом
цукру й ароматом він перевершує
всі відомі червоні сорти. Рясно плодоносить з третьої декади червня
й аж до приморозків, причому чим
частіше ви зриватимете ягоди – тим
більше їх виростатиме на кущах. А
ще його не клюють птахи (мабуть,
колір не приваблює?), що є вагомим
плюсом.
Останнім часом часто рекламують
в’юнку суницю, яка сама піднімається по сітці (як виноград чи огірки).
Насправді такої суниці у природі
не існує. Є сорти ампельного типу,
наприклад, ремонтантна Веска. Це
дрібноплідна, самозапильна, безвуса суниця з безперервним плодоношенням. Має ягоди вагою до 10
г, урожай з куща – до 2 кг за сезон.
Веска відрізняється від інших безвусих та дрібноплідних сортів лише
крупнішими ягодами та довжиною
квітконосу: він росте до 50 см й весь
обвішаний плодами. Деякі сорти
ремонтантної суниці можуть плодоносити на розетках, що утворилися
протягом сезону. Їх можна прикріплювати до спеціальної шпалери й
вирощувати як в’юнку рослину.

Чи треба братися за
секатор?
Якщо вуса з розетками не потрібні для нових насаджень, їх
періодично видаляють вручну або
секатором при досяганні довжини
10-15 см.
Чи треба після збору врожаю
оновлювати кущі зрізанням усього листя? Вважається, що це профілактика від грибкових захворювань (антракноз) та кліщів (суничний кліщ, павутинний кліщ). Однак сила куща від такої «стрижки»
зменшується, а плодові бруньки
закладаються у меншій кількості,
адже рослина багато енергії витрачає на відновлювання нового
листя. Та й земля сохне сильніше,
поки кущі голі. Тому я впевнений:
на одно- та дворічній плантації
цей захід принесе більше шкоди,
ніж користі. Що стосується трьох- і
чотирьохрічних літніх насаджень,
сильно уражених шкідниками
та хворобами, такий агрозахід
обов’язковий. Звісно, зрізане листя на компост не годиться.

Біологічні особливості садової суниці
такі, що її можна висаджувати протягом
всього вегетаційного періоду: навесні,
влітку й восени. Навесні рослини саджають, тільки-но дозволить ґрунт: наприкінці березня – на початку квітня. На таких
рослинах плодоносні бруньки закладаються у серпні. Це значить, що рослини
весняної посадки дадуть перший повноцінний врожай вже наступного року.
Влітку суницю треба висаджувати у липні-серпні. Такі рослини добре перезимовують, а наступного року дають контрольний врожай. Але літня посадка потребує
постійного догляду й практично щоденного поливу через спеку, навіть якщо
суниця замульчована й затінена. Приживлюваність розсади низька (50-60%), а
нормально розвиватись рослини почнуть
лише наприкінці серпня – у вересні.
Осіння посадка – кінець серпня – вересень – дасть наступного року поодинокі
ягоди, а повноцінний врожай буде лише
через рік. Приживлюваність рослин висока, практично 100%. До осінніх заморозків рослини обов’язково мають укорінитися, тому контрольну перевірку приживлюваності роблять через два тижні після
висадження. Фахівець із розсадництва
Олег Савейко (Полтавщина) стверджує,
що навіть при пізньому висаджуванні
напередодні осінніх приморозків приживається не менше 80%. Пізніше саджати
суницю вже не варто, прибережіть її до
весни. Яким чином? Обтрусіть коріння від
ґрунту, видаліть старе листя, залишивши
один-два молодих листочка, покладіть
розетки у поліетиленовий пакет, зав’яжіть
його та зберігайте у холодильнику або у
льосі за температури від 0 до мінус 1-2
градуси.

«Дружить» із зеленними,
не любить пасльонові
Найкращі попередники для садової
суниці – редиска, редька, салат, кріп,
шпинат, петрушка, селера, горох, гірчиця,
цибуля, морква, турнепс, квасоля, часник,
а також квіти – чорнобривці, нарциси,
тюльпани. Малопридатні або й зовсім не
підходять картопля, помідори, фізаліс та
інші пасльонові, а також перець і огірки,
бо вони є переносниками небезпечного
вірусу вілт. Не слід висаджувати суницю
після рослин родини складноцвітих
(айстра), жовтецевих та хризантем –
можливе ураження рослин стебловою
нематодою.
На бідному ґрунті добре вирощувати
як попередники сидерати, наприклад,
гірчицю та фацелію. Після цвітіння їхню
наземну частину заорюють у ґрунт. Позитивний ефект дають і органічні рештки:
листя, бур’яни, – оскільки вони здатні
затримувати розмноження ґрунтових
нематод.
На невеликих площах суницю розміщують однорядковим способом, не змішуючи рослини різних сортів в одному ряду.
Відстань між рядами – 80-90 см, у рядку
– 25-30. При дворядковому розміщенні
відстань між стрічками з двох рядів складає 70-90 см, між рядами у стрічці – 30,
між кущами у рядку – 25 см. Найгіршим
є так званий «килимовий» спосіб розведення суниці, коли плантація закладається без певної схеми, поодинокими
кущами. Через це ділянка геть заростає
дочірніми рослинами. Навіть мінімальний
догляд здійснювати важко, ускладнюється
і збір врожаю, рослини неминуче пошкоджуються.
Мартін Єршов
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Удосконалюємо лозу

пособів щеплення існує
багато. Загалом успіх залежить від дотримання кількох
головних правил: щеплення
слід проводити, коли температура повітря не нижче 20,
а в зоні кореня – 10-12 градусів; лише в ранкові або вечірні
години; за відсутності вітру й
дощу; за достатньої вологості
в зоні щеплення; добре загостреними інструментами; дотримуватися чистоти зрізів,
тощо. Але не менше значення
має час виконання операції.
Основних таких періодів три.

ф ото в а ц л а в а з ад ра н і в с ь ко го

Три періоди щеплення

Як варіант поліпшеного копулювання
у виноградарстві широко використовується омегоподібне щеплення.
Виконується воно за допомогою
спеціального інструмента (секатора).
Забезпечує досить щільне з’єднання
і хороше зрощення підщепи й прищепи.

ф ото в а ц л а в а з ад ра н і в с ь ко го

Весняний. Починається сокорух. Проте дуже активного
(коли на пошкоджених пагонах і лозах виділяється у великій кількості пасока) чекати
не слід. Найкраще виконувати щеплення одразу після
звільнення куща від зимового
укриття. Передусім огляньте
кору. Лише переконавшись,
що вона добре відстає, приступайте до операції. Для тих, хто
не має достатнього досвіду,
рекомендую виконувати щеплення в розщіп.
Використовуємо
живці,
які було заготовлено з осені.
Перед самим щепленням замочуємо їх на 4-6 годин у нехлорованій воді. Потім чубуки
обов’язково провітрюємо, бо
мокрі щепити не можна.
Живці нарізаємо з одним
міжвузлям та брунькою. Підщепу краще обрати таку, що

виноградарство

Омегоподібним секатором можна
проводити кімнатні щеплення (з
кінця лютого до середини березня,
аби встигли вирости зелені саджанці
в контейнерах до настання стійкої
теплої погоди) й у відкритому ґрунті
(весь сезон).

З настанням теплих квітневих
днів виноградарі висаджують
чубуки у шкілку – на ділянку,
де вони вкорінюються й стають
повноцінними саджанцями для
посадки восени.
Під ділянку треба обрати затишне, сонячне (без затінку)
місце. Бажано, щоб у цей час
земля прогрілася до 8-10 градусів. У ґрунт вношу перегній,
річковий пісок, торф, комплексне добриво, розрівнюю все це
граблями й ретельно перекопую. Для чубуків роблю рівчаки завглибшки 15-20 см, на дно
кидаю подрібнену шкаралупу із
заготовлених у зимній час курячих яєць.
Чубуки відбираю двобрунькові: чим вище до поверхні
ґрунту знаходиться п’ятка чубука (нижня частина), тим краще
розвивається коріння, оскільки
в поверхневих шарах ґрунту у
весняно-літній період температура вища, до кореня надходить
більше кисню.
Перед посадкою замочую
чубуки у стимулюючому розчині: 1 ст. л. меду, 1 ч. л. гумата
натрію на 10 л води. Висаджую

в рядку на відстані 10-15 см, у
міжряддях – не менше 50-60 см,
щоб можна було вільно ходити,
здійснювати полив, прибирати бур’яни, обробляти проти
шкідників та хвороб. З хімічних
реактивів застосовую колоїдну
сірку (100 г на 10 л води) та препарат ридоміл голд після появи
3-5 листочків для профілактики
оїдіуму, мільдью.
Поливати бажано теплою водою, додаючи гумат натрію (1
ч. л. на 10 л води), який містить
макро- і мікроелементи в хелатній формі. Для підживлення
намагаюся застосовувати менше хімічних препаратів, тому
готую такий настій. Наповнюю
200-літрову бочку кропивою й
різними бур’янами, що проростають на ділянці, наполовину.
Заливаю доверху дощовою водою та залишаю на бродіння.
Підживлюю настоєм і молоді, і
старі кущі винограду.
Коли пагони відростуть на
20-30 см, між рослинами забиваю дерев’яні кілки або труби висотою 120 см, на які натягую оцинкований дріт чи
шпагат, й обережно підв’язую

Свої саджанці

Кінець червня. У цей період
на рукавах куща вже є зелені
пагони. Підбираємо, зрозуміло, найсильніші. Живці використовуємо
минулорічні,
хоча можна й цьогорічні – зелені. Минулорічні вимочуємо 6-8 годин у воді, а зелені
обов’язково перевіряємо на
зрілість. Якщо серцевина на
зрізі біла, то використовувати

можна, якщо зелена – ні. Щепити можна вічком або зеленим пагоном з одним листочком.
Пагін, вибраний для щеплення, необхідно зрізати на
другому міжвузлі, за 3-4 см від
вузла, й обов’язково всі нижні
листки видалити, залишивши
лише один верхній.
Липень-серпень. Це період окулірування винограду
брунькою, зрізаною із зеленого пагона й перенесеною
на зелену гілку. Під час цієї
операції можна застосовувати різні способи щеплення:
за кору, у Т-подібний розріз
кори, в косий заріз або пологий виріз. Найголовніше, щоб

Чубуки у шкілці
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ти. Прищепи приживлюються
через 12-15 днів, про що свідчить набубнявілість бруньок.
Відтоді обв’язування знімається, а прищепи відв’язуються.
Відкритий шар камбію, що наріс за цей час, швидше затвердіє, а сама прищепа активно
почне рости.

Щеплення в розщіп

росте вертикально. Тоді скоріше «вгамується» плач лози.
Підщепу розколюємо навпіл. Вставляємо в неї зрізаний живець так, щоб шари
їхнього камбію збігалися, а
самі вони щільно стикалися
поверхнями зрізів. Це забезпечить краще зрощення.
Місце щеплення надійно
обв’язуємо й обмазуємо садовим варом, щоб не просочувався сік. Притіняємо від прямих сонячних променів. Найкращий результат буде, якщо
на прищепу надіти поліетиленовий кульок з рефлектором із
фольги або заповнити кульок
вологою тирсою. Тирсу необхідно обробити формаліном,
інакше вона може заплісняві-

Для чубуків робляться рівчаки завглибшки 15-20 см

шари камбію підщепи і прищепи збігалися.
Добре вдається також літнє
щеплення винограду відрізком
зеленого пагона навіть на два
міжвузля. Але сама підщепа
має бути визрілою, обов’язково
мати тверду серцевину.
Щеплені молоді рослинки
треба захистити від перших
осінніх приморозків. Для цього над кущиком споруджують щось на кшталт куреня з
укривного матеріалу або поліетилену. Завдяки цьому період
вегетації можна подовжити,
рослинки краще визріють і матимуть час, щоб підготуватися
до зими.
Вацлав Задранівський
молоді
вразливі
пагони.
У другій половині літа азотні добрива не застосовую, щоб
припинити ріст куща, а тільки
фосфорні-калійні (суперфосфат
і попіл). Ці добрива допомагають лозі дозріти.
Наприкінці серпня прищипую верхівки виноградної лози,
зменшую полив рядків, а у вересні зовсім припиняю поливи.
Восени, після опадання листя, недозрілу верхню частину
лози обрізаю. Деякі сорти висаджую на постійне місце, частину реалізую покупцям. Якщо
у шкілці залишилися нереалізовані саджанці, обробляю їх
залізним купоросом (250 г на 8
л води), сильно поливаю і наступного дня викопую. Зв’язую
саджанці по сортах, прикріпивши бирки з назвою, й заношу в
підвальне приміщення. Наполовину засипаю кущі вологим
піском. У зимовий період слідкую за вологістю піску, за необхідності зволожую його.
Вацлав Задранівський,
063-278-30-99,
04347-2-13-20
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Аристократ у саду

Який посадити?

Клематіси бувають першої,
другої і третьої групи обрізки.
Тому для садіння обирають
рослину тієї групи, котра найбільше підходить за доглядом.

Якщо троянда – королева квітів, то клематіс – король вертикального озеленення

Перша група – це коли ліану
не обрізують взагалі. Восени
її знімають з опори, укладають
кільцем і утеплюють на зиму.
Навесні рослину розкривають,
накидають на опору, вирізають
старі й слабкі пагони.

К

Авторка біля клематіса сорту Віль де Ліон
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Рослини другої групи восени
обрізують на рівні 1-1,5 м.
На зиму вкривають. Квітувати
вони починають на пагонах
минулого року в травні-червні, а в серпні-вересні – на
пагонах цього року.

Клематіс пекучий (дрібноквітковий)
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Белла
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лематіси – квітучі рослини,
котрі не підвладні віянням
моди. Будь-яка зустріч із ними
– і любов із першого погляду
і назавжди забезпечена. Вони
наче стікають водоспадами,
стеляться рівнинами й підіймаються в гори, обплітають
своїми гнучкими стеблами
веранди, альтанки, паркани,
стіни. Немає меж і кольоровій гамі клематіса: білий, рожевий, червоно-малиновий,
бузковий, фіолетовий, майже чорний, двокольоровий, у
крапинку, смужечку, простий,
махровий…
Відомо близько 250 видів
цієї рослини, 20 із них ростуть в Україні. Довжина стебла може бути від 1,5 до 20 м,
«блюдця» квітів у діаметрі –
від 5 до 25 см.
Існує думка, що клематіс
примхливий. Нічого подібного, якщо ви знаєте агротехніку
його вирощування.
Клематісу підходить будьяка ділянка, окрім болотистої
й такої, що затоплюється навесні. Ця рослина належить
до довгожителів, тому при
садінні важливо вибрати місце на десятиліття вперед. Яму
для посадки копайте, як для
дерева: 60 х 60 х 60 см. На дні
зробіть добрий дренаж (укладається бита цегла, галька або
просто шматки пінопласту),
висота дренажу – не менше
10 см. Ґрунт, який вийняли,
краще замінити на родючу
суміш: 1 відро торфу, 2 відра
перегною, 1 відро піску, 2 відра городньої землі, 2-3 склянки попелу. До суміші додають
100-150 г міндобрив і 100-150

Як на мене, найвигідніші
сорти клематісів третьої групи обрізки. Їх теж потрібно
утеплювати на зиму, але не
так старанно, як перші дві.
Восени їх укорочують до 1015 см. Потім засипають деревним попелом десь по 200300 г на кущ для профілактики грибкових захворювань
і накривають дерев’яними
ящиками.
г крейди. Ліпше всього клематіси ростуть із південного,
південно-східного та південно-західного боку ділянки. За
умов правильної посадки перші 2-3 роки рослини не підживлюють.
Я обожнюю всі клематіси,
але особлива любов до клематісу пекучого. Кущ живе в мене
близько 10 років. Спочатку він
вкривається безліччю пуп’янків,
а коли вони розкриються дрібними (2-3 см), витонченими
квіточками, кущ стає схожим на
білу хмаринку. Та притягують
він не лише виглядом. На кілька метрів розливається чудовий
медовий аромат.

Синє полум’я

Ґрунтопокривні

Валентина Турчина

агресор, але милий

Диво-ліхтарики

Простенька, невибаглива живучка (аюга) розповзається по
клумбі, утворюючи щільний вічнозелений килим. В середині
весни вона випускає суцвіття із
синіми або блакитними дрібненькими квіточками, за якими
іноді й листя не розгледіти. І так
триває місяць.
Після того як аюга відцвіте,
з’являються нові паростки з молодими розетками, що стелються по землі. До середини літа
пагони вкорінюються і наступної весни стають самостійними
рослинами.
Зважаючи на невибагливість
живучки, її можна спокійно пересаджувати весь літній період
і аж до середини вересня. Вона
комфортно почувається на будьякому ґрунті. Її влаштовують не
лише сонячні місця, але й притінені (хоча краще, щоб тінь і сонце
впродовж дня все ж таки чергувалися). До трьох тижнів ця рослина
може обходитися без поливу (щоправда, тоді не чекайте від неї декоративності). Легко переносить
заморозки й зниження температури до мінус 10 градусів, а під
снігом і сильніші морози.
Найкращий спосіб розмноження – вегетативний. До речі,

Декоративний фізаліс Франшетті (а є ще й овочевий), звісно, колонізатор. За 3-4 роки він
здатен окупувати квадратний
метр ділянки. Але за свій характер розраховується з квітникарем добрим настроєм у найсумнішу пору року – восени.
Багато садівників намагаються взагалі не мати справ із
такими рослинами. Та в мене
до них інше ставлення. Вважаю,
що вони вигідні для швидкого
покриття землі там, де це необхідно. Поступово змінюючи
своє початкове розташування,
вони надають саду більшої природності. Особисто я ніколи не
переймаюся рослинами-загарбниками, бо маю свій принцип:
«Із тим, що є, завжди знайдеш,
що робити. А ось коли немає
– то вже інша справа». Хоча не
буде зайвим посадити фізаліс
Франшетті поруч із кущами.
Ця багаторічна трав’яниста
рослина квітує непримітно –
дрібними квіточками. Після
утворення зав’язі чашечка навколо плода розростається у
просторий, червоно-помаранчевий пузир, так схожий на китайський паперовий ліхтарик.
На одному стеблі їх може бути

Аюга стелеться по землі й затримує вологу
зібрати насіння мені ні разу не
вдалося, бо ніколи його так і не
побачила. А ділити кущик можна
з ранньої весни до пізньої осені. Добре приживаються навіть
крихітні розетки з маленькими
корінчиками. Висаджувати можна на відстані 20 см одне від одного. Заглиблювати не потрібно:
верхня брунька має бути на поверхні ґрунту. Протягом 7 днів
після висадки слід поливати,
поки саджанці не укоріняться.
У мене живучка росте під

яблунями. По-перше, вона гарно вкриває землю килимом,
по-друге, затримує під деревом
вологу. А можна її висадити й
навколо стебла в’юнкої троянди,
клематісу. Аюга ефектно виглядає на альпійській гірці, на схилах, не придатних для інших посадок, уздовж садових доріжок.
А головне, що сніг розтанув –
і живий килим уже на місці. Невдовзі цвітіння.
лідія бондаренко

до 10-15. Милуюся ними на
клумбі, а після опадання листя зрізую стебла й прикрашаю
ними помешкання.
Всередині ліхтарика знаходиться невелика вишнеподібна
ягода. На відміну від плода овочевого фізалісу, вона неїстівна.
Рослина не боїться ані весняних, ані осінніх приморозків,
від котрих так потерпає її найближчий родич – помідор.
Розмножується найчастіше
поділом куща навесні або живцями.
Валентина Турчина
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Живучка скрізь удома

Фізаліс Франшетті

чом би й ні, якщо декоративна капуста «народилася»
від найстарішої на Землі капусти листкової, родоначальниці
усіх культурних форм капусти?
Це вже селекціонери постаралися, аби нові сорти й гібриди
стали такими привабливими
й різноманітними. А вони й
справді заворожують! Городники отримали можливість прикрасити свої городи і клумби
різнобарвними «квітами», які
не бояться морозів аж майже до
10 градусів, коли вже на подвір’ї
все сіре і не приваблює погляд.
Сорти декоративної капусти існують найрізноманітніші.
Є схожі на пальми, заввишки до 2 м, деякі – не більше 20
см, проте в діаметрі досягають
метра. Є ажурні й гофровані, з
гладеньким листям і пірчастим,
а листя може бути до 60-70 см
завдовжки й завширшки. Різноколірність теж вражає: від звичайного зеленого до фіолетового, пурпурного, біло-рожевого й
біло-жовтого.
Качана декоративна практично не утворює (він тільки
наче проглядається, але дуже
рихлий), але ж є листя! А воно в
собі несе такий запас корисних
речовин, якого немає в нашій
звичній – білокачанній. Найголовніше, що в цій диво-капусті
міститься унікальний набір органічних кислот, і навіть селен,
який конче потрібен нашому
організму для зміцнення імунної системи. Ще вона має вітамін А, що відповідає за наш зір і
стан шкіри, волосся. Гіркоти, які
несуть в собі деякі сорти, мож-

З клумби – на стіл

Два в одному
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можна з ним зварити суп, приготувати соус, можна потушкувати й подати на гарнір до свинини. Можна подати відварений розсипчастий рис на одній
тарілці з тушкованою капустою,
а можна просто викласти шматок смаженого м’яса на тарілці, прикрашеній ажурним листям цієї диво-капусти. До речі,
тушкувати листя декоративної
капусти треба в найменшій
кількості води, під кришкою і
не більше 8-10 хвилин, аби не
втратила свого кольору (для
певності можна додати трохи
лимонного соку або оцту). Таку
тушковану капусту можна перебити на пюре, заправити його
шкварками з копченого сала.
І милуватися, і харчуватися
зі своєї клумби ви можете протягом трьох місяців, починаючи
з липня, коли капуста вже стане

Коли вперше бачиш декоративну капусту, не
віриться, що це не екзотична квітка. Тим паче
не спадає на думку, що цю красу можна їсти
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Листя трохи гірчить, але це корисні для організму гіркоти
ливо, комусь і не сподобаються,
але ж від них величезна користь
шлунково-кишковому
тракту та жовчовидільній системі.
До того ж гіркоти є і в редисці,
і в калині, але ж ми від них не
відмовляємося через це?! А ще
декоративна капуста містить

Помилуйтеся – і з’їжте

чимало клітковини, яка конче
корисна для роботи кишечника.
Із декоративної капусти найчастіше готують свіжі, дуже
красиві салати, обриваючи молоденькі листочки. Проте, якщо
не лінуватися, можна листячко
й законсервувати, і заморозити,

«дорослою» А щоб така можливість з’явилася, треба в середині травня висадити на грядку
чи клумбу розсаду. На розсаду
насіннячко треба висівати одночасно з білокачанною капустою, у таку саму ґрунтосуміш,
заглиблюючи насінини на 1 см.

Проситься на грядки

В Іспанії налагоджено виробництво молока з чуфи. Воно є
цілющим при шлунково-кишкових захворюваннях, багате
на білки, мінеральні речовини,
вітаміни і зовсім не містить холестерину. До речі, цей продукт
легко можна приготувати в домашніх умовах.

горішки. Відстань між лунками – 20, між рядами – 35-40
см. Сходи з’являються на 8-10
день. Догляд за насадженнями
полягає в помірних поливах,
розпушуванні грунту та прополюванні бур’янів на початку сезону, поки не розрослися
кущі. За весь час вирощування
чуфи на моїй ділянці ознак хвороб і ушкоджень шкідниками
не було. Це дає можливість говорити про екологічно чистий
продукт.
Сигналом до збирання є пожовтіння листя. Відбувається це
приблизно наприкінці вересня
– до цього часу горішки встигають добре визріти і накопичити максимальну кількість олії.
Збирати урожай краще за сухої
погоди. Викопуються горішки

легко – вони розташовані дуже
близько до поверхні ґрунту. Від
землі я їх отрушую, висипавши
на металеву сітку. Після цього
прямо на сітці зі шланга промиваю водою. Просушую на сонці,
а потім у приміщенні. Урожай

чуфи добре зберігається за звичайних кімнатних умов, горішки зберігають схожість протягом декількох років.
Хотів би також звернути
увагу на те, що надземна маса
– чудовий корм для тварин. На
зелень чуфу можна скошувати
весь сезон, але це буде на шкоду
урожаю горіхів. Якщо культуру
вирощувати для отримання і
зелені, і горіхів, то зелену масу
скошують перед збиранням горіхів. З надземної маси можна
готувати сіно або силос. Особливо смачне м’ясо і швидке
збільшення ваги досягаються
при згодовуванні домашній
птиці цільного або подрібненого горіха. Чуфа добре знайома
любителям риболовлі під назвою «тигровий горіх» і вважається однією з найкращих приманок при ловлі коропа.

Перемеліть на м’ясорубці свіжі горішки і залийте теплою
кип’яченою водою в пропорції
1:4. Якщо горішки сухі, замочіть
їх іще до подрібнення. Витримайте в воді одну добу. Масу
відіжміть, протираючи її через
дрібне сито. В отриману рідину
додайте цукор за смаком. Все.
Напій готовий. Перед вживанням його можна охолодити.
Вживання рослинного молока
з чуфи дуже актуальне для людей, які не мають або втратили
з віком здатність розщеплювати молочний цукор – лактозу.
Приверне воно увагу й тих, хто
постує.

Володимир Волков,
050-290-82-74,
068-738-41-05

s h ko laz h i z n i.r u

l e g o m.i n f o

Гарний урожай земляного горіха можливий на будь-яких ґрунтах в усіх областях України

До речі, надземна маса – чудовий корм для тварин

Лариса Овчаренко

Дістати молоко з-під
землі

А восени накопаємо горішків
Займаючись вирощуванням
різних горіхоплідних культур
та намагаючись розширити їх
коло, я зацікавився рослинами,
що за своїми смаковими, поживними та кулінарними якостями не поступаються загальновідомим – волоському горіху,
фундуку, їстівному каштану.
Однією з таких культур виявився земляний горіх, більше відомий під назвою «чуфа».
Чуфа належить до сімейства
осокових. Нині у великих промислових масштабах її вирощують у країнах Середземномор’я.
Найкращими фахівцями із земляного горіха є іспанці, які вилучають із бульбочок чуфи рослинну олію, вважаючи її харчовим продуктом майбутнього.
За смаком бульбочки нагадують горіх. Їх їдять у сирому вигляді, трохи підсушивши після
збору врожаю, а також у смаженому. Горішками чуфи дуже
люблять ласувати діти. Вийде
смачно, корисно і вишукано,
якщо подрібненим горіхом посипати домашній торт, тістечка
або салати.
Перед посадкою горішки замочують у воді кімнатної температури протягом 2-3 діб. У
відкритий ґрунт висаджують,
коли він прогріється до 14-15
градусів. В цілому культура невибаглива, але полюбляє добре
освітлені, родючі ділянки та помірний полив.
Саджу так. Сапкою роблю
лунки глибиною 7-8 сантиметрів і в кожну кладу по 3-4

Оскільки розсаду декоративної
капусти пікірувати не треба, є
сенс сіяти в окремі горщички,
хоча можна і в ящики, але за
схемою 6х6 см, аби потім можна
було кожну рослинку обережно
вирізати разом із кубиком ґрунту. Поливати сіянці треба рідко,
але щедро, підгодувати після
появи двох справжніх листочків
нітроамофоскою (20-30 г на 1 л
води). Температура вирощування в межах 14-18 градусів.
Висаджують розсаду у віці
35-40 діб. Якщо у вас сорт низькорослий і яскравого кольору,
висадіть капусту уздовж доріжки, як бордюр, або утворіть з
неї кайму для клумби. Відстань
між рослинами відповідно до
сорту (пам’ятайте про метрові
у діаметрі розетки!) може бути
різною, але в середньому 60 см.
Висаджуйте на таку глибину,
аби нижнє листячко було на рівні землі. Оскільки декоративна
капуста полюбляє добре освітлення, дренований ґрунт, багатий на фосфор і калій, не забудьте певним чином підготувати для неї комфортні умови.
Декоративна капуста мало
хворіє, але нею смакують слимаки і різна капустяна гусінь,
нападає попелиця. Тому, якщо
будете вирощувати не лише для
краси, а й для їжі, користуйтеся
безпечними препаратами типу
фітоверм чи інта-вір.
Якщо зацікавилися і будете
шукати по магазинах насіння,
пам’ятайте, що всі сорти гарні,
їстівні і дуже корисні.

Особливо порадують дітей
марципани. Щоб їх виготовити,
бульбочки промивають і дають
їм трохи підсохнути. Потім підсмажують на легкому вогні й
після цього подрібнюють. Отриману масу перемішують з цукровою пудрою у співвідношенні 2:1, збризкують холодною
кип’яченою водою, добре перемішують, висипають у посуд і
підігрівають на слабкому вогні.
Виходить суміш, з якої ліплять
цукерки довільної форми.
Просушені й прожарені в духовці горіхи чуфи використовують
для приготування дієтичної
кави.

[ джерела ]
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Вірні традиціям

Спечи, мамо, благовісника!

Творча вдача

П

Незвичні писанки з різних
матеріалів, які лише є під рукою, – хобі бібліотекарки Лідії
Василенко із села Підбереж Долинського району Івано-Франківської області. Жінка каже,
що зробити великодній атрибут
можна навіть… із дротиків, було
б лише бажання та трішки мистецького хисту.
– Я пишаюся тим, що народилася і живу в селі, де збережено культуру розпису писанок із прадавніми візерунками.
Про шкрябанки, витравленки,
мальованки знаю з дитинства,
використовую їх, бо хто ми без
свого коріння? Але така вже я
жінка, – сміється Лідія, – що люблю все нове, незвичне.
Ось, скажімо зернівки. На
них різними зернятами: із соняшника, гарбуза, льону, гречки, маку та іншого насіння – Лідія викладає візерунки. Робить
це за допомогою пінцета, яким
розкладає зернятка на намащену клеєм поверхню яйця. Окрім
цього, різним зерном заповнює
і порожнину писанки – виходить писанка-шумовинка, що
може служити навіть музичним
інструментом.
У техніці квілінг на яйця наклеює візерунки з різнокольорових паперових скручених стрічок.
Ще одна техніка: щільно, аби не
було видно основи, яйце обвивають різнокольоровими нитками.
А можна викласти різнобарвні
нитки в хаотичному порядку. Такий собі сюрреалізм вийде. А є ще
яйця-орігамі, писанки, обкладені
бісером… – усього не перерахувати.
У бібліотеці, особливо перед
великодніми святами, пані Лідія проводить майстер-класи.
Завдяки їм жителі Підбережа
мають можливість покласти
у великодній кошик не лише
щось смачненьке, але й незвичне, аби вразити сусідів та друзів.
А якби ви бачили, яка то радість
для дітвори!

Паска солодка. Взяти
три пляшки вершків, вилити
в каструлю, довести до кипіння, зняти піну, закласти дві
повні ложки сметани і знову
закип’ятити, знову зняти піну
і додати нову порцію сметани.
Якщо з’явиться піна ще раз, знову зняти. Коли грудка сиру вже
буде явно видною, сироватку
зцідити, а сир викласти у мішечок і підвісити для повного стікання рідини. Потому викласти

ф ото м и ро с л а в и г р и н і в е ц ь ко ї

А наші бабусі у тиждень перед Благовіщенням ще й випускали на волю птахів, які через
ті чи інші обставини опинилися у людських оселях. Вважа-

лося, що вони будуть співати,
прославляти Бога та просити
щастя тим, хто їх випустив.
Мирослава ГРИНІВЕЦЬКА

Зі своїх продуктів

Готуємося до світлого свята
ладом, цукерками-драже, тертим
шоколадом тощо.

Сирну паску можна прикрасити горішками, родзинками, притрусити какао
сир у миску і змішати із склянкою цукру і спеціями: ваніліном,
кардамоном, лимонною цедрою
тощо. Далі все, як і в першому
випадку: форма, гніт, прохолода.
Паска заварна. 10 жовтків і дві склянки цукру розтерти
до білого, влити півтори склянки
молока, додати цедру одного лимона або ванілін і підігрівати суміш до закипання, весь час мішаючи дерев’яною лопаткою, але не
дати закипіти. Оцю гарячу суміш
одразу перелити в іншу посудину і додати один фунт холодного
коров’ячого масла, нарізаного невеличкими шматочками. Швидко
все перемішати і вистудити. Як
охолоне, додати сім фунтів сиру,
ретельно протертого через сито,
перемішати і викласти у форму
на серветку і під гніт.

Царська паска. П’ять
фунтів протертого сиру, десяток
свіжих яєць, один фунт масла,
два фунти сметани, змішати і викласти в каструлю. Нагріваючи
масу на невеличкому вогні, весь
час помішуйте, аби не пригоріла.
Тільки-но на поверхні з’явиться
перша бульбашка (почне закипати), негайно знімайте з плити і
ставте на лід (або в миску з крижаною водою і шматочками льоду з морозильника), весь час перемішуючи, аж поки не вихолоне.
Тільки тепер у сирну масу додавайте півтора-два фунти цукру,
ванілін, товчений мигдаль, ізюм
без кісточок. Викладену у форму
паску тримати добу під пресом у
прохолодному місці.
Усі паски можна зверху (як викладете їх на тарілку) прикрасити
на ваш смак: фруктами, марме-

Паска з борошном. Як
ви розумієте, сирні паски – перевага саме селян, де можна бути
упевненим у свіжості й безпеці
сиру, вершків і яєць. В умовах
міста не завжди можна знайти
такі продукти, принаймні довіряти їм. Тож переважна більшість
городян пече паски з борошна
за рецептом, який передається
в сім’ї від бабусі до онуки і далі,
далі. Ось один із них, і вже за сучасними мірами.
Знадобиться кілограм борошна, 1,5 склянки молока, 6 яєць,
300 г вершкового масла, 2 склянки цукру, 50 г дріжджів, ¾ чайної
ложки солі, 150 г ізюму, подрібнені горіхи, якщо любите – цукати,
ванільний цукор або ванілін.
Розчинити дріжджі у теплому молоці, додати ложку цукру і
майже половину борошна, розтерти так, аби не було грудочок,
і поставити в тепло, накривши
серветкою, – хай підходить. Тим
часом розтерти жовтки з цукром,
ваніліном, сіллю і маслом. Коли
опара виросте вдвічі, додати в неї
цю здобу і решту борошна, перемішати. Збийте в густу піну білки
і теж поступово додавайте в тісто,
перемішуючи. Вимішане тісто
має підійти знову вдвічі, і тільки
після цього можна додати ізюм,
горіхи, цукати, знову ретельно
вимішати і викладати у змащені
маслом форми.
У формах воно має підійти
втретє, і тільки після цього можна
форми ставити в розігріту до 180
градусів духовку.
Лариса Овчаренко

Мирослава ГРИНІВЕЦЬКА

ф ото н ад а н е а вто ро м

Сирна паска звичай на. Треба взяти 7 фунтів свіжого сиру і протерти його через
сито, додати склянку сметани,
півфунта коров’ячого масла, дві
чайні ложки солі, півсклянки
(або трохи більше – за смаком)
цукру. Можна додати ванілін
або лимонну цедру, подрібнений мигдальний горіх або
ізюм. Усе ретельно перемішати,
аби не було жодної грудочки, і
перекласти у форму, вистелену чистою тонкою тканинною
серветкою. Придавивши суміш
долонею, треба ще й поставити
зверху щось важке, винести паску в прохолодне місце на добу.

Із смачними пташками-благовісниками можна гратися,
співати веснянки, передаючи їх
один одному. Пані Юлія каже, що
дітям такі ігри дуже до вподоби.

ф ото н ад а н е а вто ро м

В Пасху на столах – справжнє
розмаїття страв, але чільне місце посідають паска і розписні
яйця. Якось так виходить, що
найчастіше в нас печуть паску з
борошна, а сирну готують дуже
рідко. А між тим саме вона й є
основною, головною. Бо з давніх-давен готували її у селах, де
в кожного були свої масло, сир,
вершки.
У моєму записнику зберігаються рецепти таких пасок ще з
позаминулого сторіччя від славнозвісної кулінарки Олени Молоховець. Міри об’ємів в них теж
старовинні, тож одразу переведу
їх на наші: фунт – 409,5 г; золотник – 4,26 г; склянка – 0,2
л; пляшка – 0,6 л.

Юлія Боєчко напекла своїм донечкам весняних пташок

g r e n dac h.b lo g s pot.co m

еред великим християнським святом – Благовіщенням (7 квітня) Юлія Боєчко
з селища Обертин Тлумацького району, що на Івано-Франківщині, відроджує випікання
ритуального печива – благовісників.
Його виробляють у формі
пташок, бо саме їх вважають
символами цього свята, символами Святого Духа.
– Спекти благовісника просто, – каже пані Юлія, перекладаючи пташок у долоні
своїх донечок. – Щоправда,
тісто має бути прісним, бо ж
Великий піст. Надати сирому
тісту форму пташки легко. Для
цього варто закрутити його у
вузол та сформувати з одного боку дзьобик, а з іншого –
хвіст, розрізавши тісто на три
частини. Замість очей – родзинки.
Саме маленькі діти носили
благовісників найперше хрещеним батькам, а потім – родичам та знайомим. Випікати
пташечок мали лише мати і
старша донька.
– Діти, йдучи з випеченими
пташками по дорозі, ніби ще й
закликали весну, – мовить пані
Юлія. – Зараз від цієї традиції
відійшли, звичай дарувати
благовіщенське печиво зберігся лише в окремих родинах.

Зернина
до зернини…

Зернівки роботи Лідії Василенко

Будьте здорові!

Заряд на весь день

Гімнастика
у ліжку

1. Прокинувшись, кілька
хвилин полежіть із закритими
очима. Потім розітріть долоні
рук, аж поки вони не стануть
гарячими. Зберіть великий,
вказівний та середній пальці
кожної руки в купку, обхопіть
вуха так, щоб великий палець
був позаду, і почніть масажувати вуха, розтираючи їх зверху вниз – 30 разів.

2. Праву долоню покладіть
на чоло, накрийте лівою долонею, зосередьтеся на точці
«третього ока» (між бровами)
і рухайте шкіру чола вправовліво – 30 разів. До речі, ця
вправа допомагає й від головного болю.
3. Складіть кожну руку в
кулак і кісточками великих
пальців масажуйте закриті очі,
рухаючись кожен раз від носа
до вух. Повторити 15 разів. Ця
вправа покращує зір та кровопостачання мозку.
4. Праву долоню покладіть
на область щитоподібної залози, ліву – зверху, і просувайте руки, злегка натискаючи,
зверху вниз – від горла до сонячного сплетіння – 30 разів.
5. Лежачи, на вдиху надимайте, а на видиху втягуйте
живіт якомога сильніше. І так
теж 30 разів. Дихання довільне. Прибираються всі застійні
явища у травному тракті.
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Зелена аптека

Їжа під ногами
Нещодавно стала свідком бесіди двох сільських жінок. Говорили
про низькі пенсії, високі ціни на харчі, про ліки, газ…

–А

6. Лежачи на спині, не поспішаючи й охопивши долонями обох рук праве коліно,
підтягуйте його до грудей 15
разів, потім стільки ж ліве.

7. Праву руку покладіть на
сонячне сплетіння, ліву зверху, з невеликим натиском робіть кола по животу за годинниковою стрілкою – 30 разів.
8. Ноги витягнуті, руки на
потилиці, вдих – підніміть
обидві ноги і, якщо вийде, то
закиньте їх за голову, торкнувшись подушки, видих – опустіть ноги. Робити це потрібно
10 разів. Вправа корисна для
хребта, покращує травлення, а
у чоловіків – потенцію.

9. Сісти на край ліжка, очі
відкриті, ліву ногу покласти
на праве коліно, кісточками
пальців правої руки розтерти виїмку на стопі лівої ноги
(30 рухів). Те саме повторити
з правою ногою. Це стимулює
всі органи, бо на підошві розташовані біологічно активні
точки, які є проекціями всіх
органів.

10. Сидячи, покладіть на потилицю праву долоню, зверху
ліву і рухайте, натискаючи, руками вправо-вліво 15 разів.
Після гімнастики випийте
півсклянки теплої води або
склянку води звичайної кімнатної температури. І – активного вам дня!
Валентина Семеняк

знаєш, Галю, – каже у
відповідь на нарікання
подруги та, до якої зверталися
як до Олесі, – може, це й на добре. Будемо менше по магазинах та аптеках ходити. Адже в
крамницях що не товар – сама
хімія. А не дай Боже якась дрібна
болячка, то вже купу ліків понавиписують. Я, наприклад, ранньої весни, коли у квітні у полях,
садах, галявинах з’являється
перша зелень, роблю такий салат. Беру листя хрону, зеленого
часнику, кульбаби, дикої цибулі (можна і з городу скубнути,
якщо є), подорожника, кропиви.
Мию, ріжу. Солю, перчу, додаю
сметанки або олії. Чоловік і діти
спочатку поглядали скоса на
такі страви, а потім призвичаїлися. І не пам’ятаю, щоб хтось
з моїх скаржився на весняну
млявість. Можна до цього салату додати ще вареного бурячка,
свіжої тертої моркви, домашнього яблучка. І роблю оті салати, поки на городі не з’являться
редисочка, салатик. Ось тобі й
здоров’я, й економія.
Подруга на те лише усміхнулася й відповіла, що смішно
у ХХІ столітті годувати родину
бур’янами. Звісно, магазинна
ковбаса смачніша за листя кропиви. І організм можна деякий
час дурити – аж поки він не приведе до лікаря. Проте людина
ще не вигадала нічого кориснішого, ніж те, що дає природа.
Пельмені з кропи вою. Не так давно у селах люди
ранньої весни активно використовували кропиву. ЇЇ додавали
до борщів, супів, робили салати, тушкували. Нею лікувалися,
освіжали приміщення. А нині,
на жаль, можуть хіба що трішки налякати нечемну дитину чи
курчатам із яйцем порізати. І
все. Втім, усі види кропиви багаті на вітаміни й мікроелементи.
Якщо любите пельмені, спробуйте начинити їх замість м’яса
кропивою.
Замісіть круте тісто з 150 мл
молока або води, дрібки солі, 1
яйця, 2,5 склянки (а може, трохи
більше) борошна. Залишіть його
у мисці закритим десь на півгодини або й довше.
Тим часом 300-400 г молодого
листя кропиви жалкої обережно
помийте (можна використовувати гумові рукавички), трохи
обсушіть, поріжте та підсмажте
на вершковому маслі (2-3 ст. л.)
з порізаною ріпчастою цибулиною. Кропиву треба лише злегка
протушкувати.
Тісто, що дозріло, розкачайте. Маленькою чарочкою виріжте кружальця й зробіть, як
звичайно, пельмені. Киньте в
окріп, зваріть. До столу подавайте з маслом та сметаною.
Можна додати підсмажену на
соняшниковій олії цибульку.
Борщ на кропиві. В каструлю влийте 3 літра води або
бульйону, нагрійте до кипіння,
вкиньте 2-3 порізані картоплини й 1 морквину. Коли знову закипить, всипте 2 столові ложки
рису і варіть до готовності. Тим
часом зваріть на круто 3 яйця.

ф ото гал и н и ю рс и

Незалежно від того, сидяча
в вас робота чи з фізично важка, ця ранкова гімнастика не
завадить. Робити її треба одразу після того, як ви прокинулись, не підводячись із ліжка.
Це забере не більше 7 хвилин,
проте зарядить бадьорістю на
весь день, бо активізує роботу
майже всіх органів. Маю право
стверджувати це, оскільки всі
вправи випробувала на собі.

]

Голівки квіток для меду збирають рано-вранці
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Кропива жалка
Чималенький пучок молодого
листя кропиви поріжте і вкиньте до борщу в кінці варіння.
Тоді ж додайте до страви порізані яйця і трохи прокип’ятіть.
Борщ буде смачнішим, якщо до
нього додати підсмажені на олії
цибульку та терту морквину.
Страву зніміть з вогню і хай настоюється.
Звичайно, борщ треба посолити, можна поперчити, додати
1 ст. л. оцту, 1-2 зубці часничку
та зелень, яку любите. У кожну тарілку із зеленим борщем
покладіть 1-2 ложки сметани.
Смачно, а головне – корисно і
недорого.
Салат із жалкої. Якщо
хочете з’їсти найкорисніший у
світі салат, візьміть пучок молодої кропиви, залийте його окропом та проваріть 3 хвилинки.
Потім відкиньте на сито, охолодіть, додайте 2-3 варені яйця.
Заправте сметанкою або майонезом.
Якщо вживати кропиву як
ліки, то не полінуйтеся і зробіть
для себе сік із кропиви. Для
цього молоде листя помийте,
облийте окропом та пропустіть через м’ясорубку, вичавте
сік і розведіть охолодженою
прокип’яченою водою у співвідношенні 1:3. Приймати його
радять по чайній ложечці тричі
на день під час їжі. Такий сік
корисний при анемії, захворюваннях печінки, жовчного міхура, органів травлення. Лікарі
кажуть, що вживання свіжого
листя кропиви знижує рівень
цукру.
І ще одна невеличка хитрість,
яку використовували наші не
такі й вже далекі предки. Нарвіть жмут кропиви і поставте
в кімнаті як букет. Через півгодини повітря стане чистим.
Це ж саме відбувається з нашим
організмом, коли ми вживаємо
кропиву.

Кульбаба. Квітучими рослинами кульбаби милуємося
наприкінці квітня й на початку
травня. Листям її годуємо кролів. Цю корисну рослину охоче
поїдають корови та кози. Варто
б нам ввести її й у своє меню. До
речі, в деяких країнах Європи
кульбабу вирощують на грядках та у фермерських господарствах. Молоді, ще не гіркі листочки містять велику кількість
вітаміну С, каротин (провітамін
А – для зору та травлення), вітаміни В1 (для нервів), В12 (для
крові), Е (для судин та імунітету), цінні мікроелементи.
Дуже вишуканий смак має
кава з кульбаби. Для її приготування треба накопати корені ранньої весни, хоча можна і
восени. Сировину помити, подрібнити й посушити. Перед
безпосереднім приготуванням
кави сушені корені кульбаби
підсмажують. Для приготування
склянки кави використовують 1
ч. л. сушеного подрібненого кореня кульбаби.
Якщо до сушених коренів
кульбаби додати смажені жолуді та ячмінь, взяти чайну ложечку суміші та заварити склянкою
окропу, отримаємо дуже смачний і корисний напій – своєрідну українську каву, яка живить,
тонізує, лікує. Жінки, які п’ють
таку каву, молодо виглядають,
мають гарний колір обличчя, а
від того, напевне, і гарний настрій.
А який смачний мед із
квіток кульбаби! Голівочки квіток радять збирати рановранці до заходу сонця. Рецепт
такий: 100 г суцвіть залити 900
г джерельної води, додати 1 ч.
л. лимонної кислоти. Поставити
на вогонь, довести до кипіння.
Вогонь збавити до найменшого
і кип’ятити ще хвилин 40-45.
Зняти з плити, охолодити. Потім настій процідити, всипати
туди 1 кг цукру й довести до
кипіння. Залити цим цукровим сиропом проварені квіти.
Кип’ятити на малому вогні ще
годину-півтори.
Якщо хочете здивувати своїх
гостей, пригостивши їх чимось
оригінальним, запропонуйте їм
листя кульбаби, заквашені як
капуста, або замаринуйте квіточки як помідори.
Галина ЮРСА,
м. Тернопіль
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Коли до нашого двору приблудилася чергова собака, ми назвали її Найдою. Красуня: велика, з
вівчарку розміром, з довгою рудою шерстю і білосніжною «горжеткою», з тендітною й довгою
мордою, як у шотландської коллі.
Худою, правда, була, змученою
життєвими катаклізмами, з тьмяним поглядом. Та дуже швидко
підгодувалася, стала справною,
вальяжною і буквально танула від
щастя, коли бачила у мене в руках
гребінець: дуже любила, щоб їй
шерсть розчісували. Непереливки, мабуть, було, коли тинялася в
пошуках шматка сухаря по кущах
і звалищах.
У нас уже жив один приблуда –
Малюк, невеличкий чорненький
собачка. Він Найду прийняв одразу, як і належить джентльмену:
будку свою їй віддав, а сам у меншу переїхав. Щоправда, взимку
вони спали разом, аби тепліше
було. Зате навесні, коли навколо
двору починали збиратися «кавалери» з усього села, зазіхаючи
на прихильність Найди, наш Малюк навіть поїсти до пуття не мав
часу: через свої розміри він легко
пролізав через прутки хвіртки і
до відчаю, зриваючись на вереск,
гавкав і кидався на всіх «гостей»,
не зважаючи на їхні габарити.

ПОЕЗІЇ

Литаври залунали
над полями
Литаври залунали над полями,
Де трави, наче марево пливли.
Нескорені, овіяні вітрами
Сади в селі старенькому цвіли.
У тім селі, де папороті квіти,
Знайшов в дива закоханий юнак,
У тім селі, де полюбляв крутити
Чорт млину колесо – дивніший
з розбишак.

zo o m.r u

У тім селі, і горе – вже не горе,
Бо ж друг вам допоможе,
захистить.
Там небо – вічність, рай,
бо неозоре.
Там місяць дивним полум’ям
горить.

Це й є життя

П’янкі спогади
стала на місце, а сльози перестали текти струмочками. Вирішила написати й підполковнику: а
раптом я знайду такі слова, які
допоможуть йому в горі? Щоправда, знала тільки назву училища, в якому він викладав. Але
ж вирішено – зроблено. Листів
було два. Вислала їх – і заспокоїлася з почуттям виконаного
обов’язку.
Минуло більше року. Прийшла весна. Розлилася запахами квітів. І душевний біль уже
не здавався таким нестерпним.
Я звикала жити в тій ситуації, у
якій опинилася. І раптом дзвінок в двері. Відчиняю і… якийсь
дикий крик мимоволі виривається з грудей. Мама з переляку
падає в крісло. Двері заблоковані величезним, розкішним
букетом бузку! Присідаю перед
цією красою — і тільки в щі-

линку між пишними китицями
помічаю людину у військовій
формі. Який же він був гарний,
усміхнений!
Коли цей кущ був занесений
і поставлений у виварку з водою, прозвучали слова подяки
за мої листи. Вони для підполковника виявилися повною несподіванкою й відіграли важливу роль у подальшому стані
його душі. Попросив писати ще.
Зав’язалися дружні стосунки,
були й рідкі зустрічі, коли він
по службі приїжджав на ІваноФранківщину. А згодом приїхала до його міста і я.
Я поверталася з Харкова, з
курсів підвищення кваліфікації, і він просив зупинитися,
щоб показати мені своє місто
й одержану квартиру. Який це
хвилюючий момент, коли вперше в житті тебе зустрічають, че-

Наше подвір’я

Примудрився-таки!

p i ka b u.r u

сторія з приголомшливим букетом бузку, який одного дня
заблокував двері моєї оселі,
розпочалася дуже драматично.
Заходжу в автобус ІваноФранківськ — Калуш і бачу тільки одне вільне місце, біля військового. Вибору немає, отож
сідаю. Їдемо мовчки. Його погляд спрямований за вікно. Але
за якийсь час я розумію, що чоловік нікого й нічого не бачить.
Скажу більше: з куточка ока по
щоці котиться сльоза. Не підозрюючи, наскільки близько я до
його біди, подаю хусточку. Він
дякує й виймає з кишені свою.
Підполковник і сльози. Це не
могло мене залишити байдужою.
Стала розпитувати. Виявилося,
що це чоловік моєї співробітниці,
а вона зараз у лікарні. Помирає.
Жінка тривалий час жила із сином у Калуші, тоді як дочка залишалася з батьком у Братську.
Що змусило колегу пере-їхати
в Західну Україну, не знаю. Але
чоловік цей вибір прийняв і оббивав пороги Міністерства оборони СРСР про перевід в Україну.
Нарешті перевели, але в інший
обласний центр.
На похороні, думаю, всі його
бачили вперше. А ми ще двічі
зустрічалися в тому ж автобусі,
коли я їздила у службових справах. Тому він сказав, що я поки
що перша, а тепер уже й єдина
знайома в Калуші. З наших дорожніх розмов я зрозуміла, що
він так глибоко кохав дружину,
так любив своїх дітей, що ладен
був мчати за ними хоч на край
світу, а тут… кінець. Не можна було без болю дивитися в
очі цієї мужньої, загартованої
життям людини. Я тим більше
розуміла його, що моє зранене
серце сильно кровоточило від
нещодавнього розлучення. На
похороні від сказав мені, що
далі жити тепер немає сенсу, й
повіз ховати дружину за місцем
служби.
Більше ми не бачилися. Але
ці слова застрягли в пам’яті. А
що, думаю, як наган до скроні
і...
Друзі знають мою пристрасть
до написання листів. Особливо
під музику. Тоді душа розгортається до таких широт, що потрібно ще кілька днів, аби вона
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кають! Поїзд стишував хід, а я
вже бачила його на пероні. Але
ж без єдиної квіточки в руках!
Це трішки розчарувало. Йдемо
до машини. Він відчиняє двері…
й мені відбирає мову. Весь салон
автомобіля уквітчаний тюльпанами.
Чого гріха таїти? Зароджувалася надія на майбутнє, і я
навіть впустила її в душу. Мені
38, йому 44. Але знайшлися «доброзичливці» з числа співробітників. Вони якимось чином налагодили з ним зв’язок і забили
кілок у наші стосунки. Чорна
заздрість на могла допустити,
щоб така яскрава особистість
узяла за дружину провінційну простачку. Дехто з тих, хто
бачив нас разом, радили мені
боротися за своє щастя. Але ж,
по-перше, ніхто нікому щастя
не обіцяв, а по-друге, народна
мудрість наголошує, що судженого і конем не об’їдеш.
Проте залишилися хвилюючі спогади, які дай Боже кожній
жінці.

Край цей ще є. Не казка,
не билина!
Пропахла пилом вічності трава.
Вертаюся туди, немов дитина,
І враз душа, мов фенікс, ожива.
Щось є у тому спокої і волі.
Омріяна, священна і проста
Шепоче правда: «Щастя там,
де в полі
Над селищем степний орел
літа…
Де лине рідна, задушевна пісня,
Розмова тепла, шепіт
цвіркунів...
Рука в руці… Калинове намисто,
Що хтось тобі на долю й щастя
сплів…»
Оте добро не продавай за злата,
За мерседес, за дачу у раю,
Степи, проста стара селянська
хата –
Це все, що душу береже твою!
Анфіса Букреєва,
м. Дніпропетровськ

Розалія Боднарчук,
Івано-Франківська обл.
Оскільки Найду за ворота ми
не випускали, а до двору чужі собаки пробратися не могли ніяк,
то ми були спокійні, що наша дівчинка «в пелені не принесе».
Хоча одного разу вночі нас розбудив такий вереск Малюка, що
чоловік змушений був вийти з
ліхтариком і побачив-таки гостя,
який відбивався від нашого хороброго захисника. Це була вівчарка
діда Салія, з дальнього кінця села.
Побачивши світло ліхтарика, пес
легко взяв висоту огорожі (більш,
як півтора метра!) і гайнув навтьоки. Оце так стрибун! Найда
ж мирно лежала під сараєм, наче
цей інцидент її взагалі не стосується. А ми той стрибок ще довго
згадували, хоча нашу красуню ні
в чому навіть не запідозрили, бо
вважали, що Малюк її честь захистив вчасно.
Я вже згадувала, що собаку ми
таки дуже розгодували, та й довга
густа шерсть приховувала результат нічного візиту кавалера. Звичайно, раз чи два ми в Найди жартома запитували, чи не вагітна,
бува. Та хіба ж вона зізнається?
Одного чудового дня Найда не
з’явилася снідати. Не було її і в
будці. Перша думка: втекла якимось чином і може наробити біди
в сусідському крільчатнику. Тіль-

ки незрозумілий писк раптом
привернув увагу: під навісом із
шиферу, там, де колись були запаси вугілля, винувато поглядаючи
на нас, лежала Найда, накриваючи своєю шерстю аж сімох крихіток! І як тільки вона зрозуміла,
що її не збираються лаяти, й почула ласкаві слова на адресу маляток, закрутила хвостом-віялом
і з полегшенням поклала голову
на шматок вугілля.
Довелося під навісом розчищати, застеляти, впорядковувати, коротше – готувати апартаменти, оскільки в будку Найда
переходити зі своїм численним
виводком відмовилася категорично.
Згодом малята вже за обидва
вуха уминали манну кашу з мисочок, відмовившись від пляшки з
соскою (у Найди молока на всіх не
вистачало, доводилося цуценят
догодовувати козячим). Задравши хвостики, косолапо бігали по
моїх виплеканих клумбах. Один
з них і досі живе у нас, і звуть
його Каштан: «крихітка» десь під
60 кілограмів, але такий самий
красень, як і його мама, тільки з
короткою шерстю, як у його породистого тата.
Лариса Овчаренко
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[ господарю на замітку ]

Наші конкурси

№6 (079) 25 березня 2015 року
Об’яви рідного села

Телефон для зв’язку:
068-303-12-49
продам

• Поросят елітних м’ясних порід:

Головні призи – доїльний апарат,
автоклав, електрична м’ясорубка
Умови. Ви маєте організувати передплату на газету «Рідне село Україна» трьох своїх родичів, сусідів або знайомих. На аркуші паперу напишіть своє прізвище, ім’я, по батькові, адресу,
контактний телефон, бо граєте саме ви. Прикладіть до листа три квитанції про передплату,
які щойно оформлено, і надішліть на нашу адресу: ТОВ Газета «Рідне село», а/с 166, м. Київ,
01001.
Увага! Свою квитанцію про передплату пересилати не треба. Квитанції ваших близьких мають бути оформлені на різні адреси, починаючи з 12 лютого 2015 року. Термін передплати
– до кінця року. Квитанції, які оформлено раніше, прийматися до розгляду не будуть.
Якщо ви вмовите стати нашими передплатниками більшу кількість людей, то ваші шанси збільшаться, бо кожен комплект із трьох квитанцій гратиме самостійно.
На конверті біля марки обов’язково вкажіть приз, який би ви хотіли отримати. Приміром, «доїлка», «автоклав», «м’ясорубка». Кожен приз буде розігруватися окремо.
Прохання відправляти листи як прості. Коли ви відправляєте їх як «пріоритетні» чи «рекомендовані», то витрачаєте зайві гроші, й нам забирати їх на пошті складніше.

У разі вашого виграшу одного з головних призів троє людей, кого ви вмовили стати
нашими передплатниками, отримають по 100 гривень.
Крім того, будуть розіграні комплекти насіння овочів (по 7 пакетиків у кожному) від ТМ «Во
саду ли, в огороде» . Їх отримають 18 основних учасників розіграшу та трійко з їх «команди».
На ваші листи чекаємо до 28 квітня 2015 року.
Розіграш відбудеться 30 квітня. Перебіг його буде зафіксовано на відео й викладено на нашому сайті ridneselo.com у рубриці «Відео».
реклама

Всеукраїнська газета
«Рідне село Україна»
Виходить 2 рази на місяць (2-га та 4-та середи)
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Свідоцтво: Серія КВ №20895-10695ПР, видане
Державною реєстраційною службою України.
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ландрас, мангал, мангалиця пухова. 098-901-55-15, Валерій (м. Вінниця).
• Насіння великоплідних гарбузів канадського сорту Атлантичний
Гігант Діла та китайського – Титан,
відібране з рекордних гарбузів вагою понад 100 кг. 095-676-65-37,
03362-2-15-40, Кравчук Петро Авксентійович (вул. Чкалова, 23, смт
Любешів, Волинська обл., 44200),
е-mail: kravchuk_petro@ukr.net
• Насіння помідорів (550 сортів),
перцю (100), баклажанів (30), фізаліса (16), огірків (60), кабачків (43),
гарбузів (60), кавунів (32), динь (30),
квасолі (80), гороху (34), кукурудзи
(15), салатів (28), базиліків (13) та
багато іншого. Конверт із марками
на 2,5 грн – оновлений каталог. Володимир Йосипович Побережнюк,
с. Селище, Літинський р-н, Вінницька обл., 22307.
• Недорого насіння кукурудзи,
кавунів, динь, кабачків, гарбузів,
квасолі, сочевиці, нуту, машу, бамії, перцю солодкого й гіркого, баклажанів, чумизи, пайзи, сорису,
африканського амаранту, тютюну,
коріандру,базиліку, сафлору, цибулі, порею, буряка, квітів тощо.
Каталог – конверт. 063-763-20-79,
050-863-24-86, Лідія Ксенофонтівна.
• Будинок 1982 року будівництва.
Площа – 70 кв. м, три житлові кімнати, госпбудівлі, погріб, водопровід, газ, криниця. Зроблено ремонт.
Земельна ділянка – 30 соток. Є сад.
Поряд ліс, ставок, магазин, зупинка
громадського транспорту. Ціна 6 тис.
дол., торг можливий. 098-016-11-50,
067-458-19-51, Олена (с. Росоша, Липовецький р-н, Вінницька обл.).

• Cаджанці морозостійких пло-

доносних ківі, граната, інжиру,
фундука. 099-798-30-65, Михайло.

• Новий будинок 13x13, 25 км від
Києва. Тераса, столова, зал – по
24 м2, санвузол, теплий коридор,
кухня – по 8 м2, 4 спальні по 12 м2,
мансарда – 3 кімнати. Є тимчасова
споруда, сарай, баня, гараж, ділянка
– 15,7 сотки. Також продамо окрему ділянку під будівництво, 23,7 сотки. Вишгородський р-н, с. Нижня
Дубечня. 063-752-33-25, Людмила.
• Хату (125 км до Києва). Цегляна,
потребує косметичного ремонту.
Площа: загальна – 67,7 кв. м, житлова (три кімнати) – 37,4 кв. м, підсобних приміщень –16,6 кв. м, веранда – 13,7 кв. м. 097-074-79-92,
Руслан (с. Бесідка, Ставищенський
р-н, Київська обл.).
• Ділянку під забудову, 1 га, на ділянці – старий будинок під знесення. Світло, газ підведені. Київська
обл. 097-663-64-98, 093-216-47-46,
Денис (с. Бесідка, Ставищенський
р-н, Київська обл.).
• Жоржини на зріз і для квітника.
Колекція гладіолусів. Конверт – каталог. 097-446-8-668, 095-752-4417. Роман.
• Садову суницю (30 сортів) усіх
видів плодоношення, закордонної
та вітчизняної селекції. Жоржини
(100). Ціна – від 5 до 15 грн. Конверт
– каталог. 067-335-57-32, Бап Лідія
Федорівна, вул. Стуса, 33, с. Стоянів, Радехівський р-н, Львівська
обл., 80220.
• Картоплю, понад 200 новітніх
сортів 2013-2014 років, у наявності
сорт із кольоровим м’якушем. Конверт – каталог. Відправляємо поштою по 6-15 кг. 066-813-43-43,
098-597-17-19, Анатолій.
• Великий асортимент гофрованих

гладіолусів. Набори цибулин та
діток, різного забарвлення, за доступною ціною. 093-392-87-51, 066597-93-58, Владислава.
• Міндобрива: аміачна селітра,
карбамід, амофос, нітроамофос,
КАС, тощо. Фільми на DVD: все
про сад, виноград, персик, голубику, квіти, гриби, лікарські рослини.
Саджанці інжиру. 066-967-92-45,
096-186-81-77, Сорокін Володимир
Григорович, пр. Хіміків, 36-27, м.
Сєвєродонецьк, Луганська обл.,
93401.

• Садову суницю (ранні, середні, пізні), малину ремонтантну,
аґрус безколючковий, годжі,
ромашку білу королівську, айстру альпійську, іриси, гібіскуси,
юкку, хризантему великоквіткову Сивий барон. Конверт – каталог. 066-087-01-58, 098-00098-49, Гунько Катерина Михайлівна, с. Благодатівка, ВеликоОлександрівський р-н, Херсонська обл., 74130.
• Саджанці великоплідної, посухостійкої чорної смородини (10
сортів), червоних та білих порічок;
великоплідного фундука; безшипного аґрусу; безшипної шипшини;
китайської вишні; чорноплідної
горобини; ірги; айви японської;
суниці садової (сорти всіх термінів дозрівання). Насіння чуфи
(земляного мигдаля). Волков Володимир Олексійович, вул. Замостянська, 9, Ізюм, Харківська обл.
64309. т. 0999022803, 0502908274,
0687384105.
• Саджанці і живці сакури (5 видів), скороплідний волоський
горіх, їстівний каштан, тютюн,
махорку, гліцинію, кампсіс, гібіскус, гінкго, аралію маньчжурську, саджанці високоврожайних
перспективних сортів садової
суниці (Ерос, Хоней, Клері, інші).
095-68-53-759, Лариса Василівна Марущак, вул. Певрянська, 1
6-а, м. Виноградів, Закарпатська
обл., 90300.

• Саджанці ремонтантної садової
суниці «Диво світу», спецпакування, Плодоносить з травня по жовтень, морозостійка, ягода велика,
солодка. 099-323-71-67.
• Малина для ледачих: саджанці
найкращого сорту малини поштою.
Величезний врожай (20 відер з 1
сотки) без обрізки і майже без догляду. Курінний Максим Петрович.
067-148-57-14.
• Деревообробний верстат із циркулярною пилкою (без електромотора). Форму з листового металлу
для виготовлення бетонних кілець
(90х90 см). 097-828-13-18 Данило
(Черкаська обл.).
• Бджолосім’ї породи українська
степова, 096-396-89-53, Василь
(Житомирська обл.).
• Трактор FS-354, 35 к. с., передньоприводний, напрацювання
1150 мотогодин, 2010 р. в., 067-13448-79, Сергій (Рівненська обл.).
• Прилад для економії (до 4050%) електроенергії в теплицях, на
фермах, у житловому приміщенні
тощо. Виробник Німеччина. Вартість 350 грн. 097-060-84-68.
• Безкоштовну ветконсультацію. Є
ветпрепарати. 050-453-96-58, 097082-00-92. Микола Іванович.
• Трактор Т-25А, картоплесаджалку дворядкову, культиватор, сітчату борону, копач вертикально-лопатковий, навантажувач СУФ-04
на трактор Т-16 МГ, 067-751-67-51,
Микола Пилипович.
• Рушницю ТОЗ-34Р б.у., 1985 року,
також сейф для зберігання. Вартість 3500 грн. 095-205-72-65, 09737-22-744 (Черкаська обл.).

Адреса для листування: 01001, Київ, а/с 166,
газета «Рідне село Україна». Тел. 067-549-59-40.
www.ridneselo.com,
https://www.facebook.com/uaridneselo
e-mail редакції: info@ridneselo.com
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