Ïîðàäè ãîðîäíèêàì i ñàäîâîäàì
ÑËÎÂÎ ÄÎ ×ÈÒÀ×²Â
Ùîâåñíè, êîëè ïðîáóäæóºòüñÿ
ïðèðîäà ³ âñå íàâêîëî ðîçöâ³òàº
ìèìîâîë³ çàñòèãàºø ó çàõîïëåíí³:
"Áîæå, ÿêà æ êðàñà!
ÏÐÎ ÍÀÄ²¯ ÒÀ ÐÅÀË²¯
Я
щем о цвірінь ають
пташ и, п рхають витончені
метели и
і
д ть
над
вишнями хр щі. Усе цвіте-б яє і наповнює серце радістю.
Дивовижно!!!"
Відта , хочеться додати цей
світ ще більше вітів і арних
смачних я ідо , овочів і фр тів:
пляєш арно о насіння чи
розсад , або от єш свої, і
садовиш йо о спра л землю…
…З одом, оли опадає цвіт і
зелений олір стає панівним,
помічаєш, що світ наповнений
не лише вітами і метели ами...
А ще й б р'янами, риз нами, сінню та іншою апостью… Н ,
звід и ж воно, та е о идне, береться, адже та б ло все ч десно і расиво?

ÏÐÎ ÁÀÐÂ²ÍÊÀ ² ÎÑÎÒÀ
…Колись дитинстві вихователь а дитсад читала нам
азоч про Барвін а. Я хоробре
хлопча- озачень о
боронить сіх родичів Гарб зових від нахабних рейдерів
під ор дою потворно о царя
Осота. І всі бажали, от би
знищити от
апость раз і
назавжди…
Втім, хороша азоч а дещо
застаріла: от я би Бо дан Чалий писав би продовження
наш час, то до с противни ів
Барвін а додалася бодай ще солідна па ш ідни ів і б р'янів,
я -то: всюдис щі а енти Колоради, лютий ди татор Пирій із
др жиною Амброзією…

ÏÐÎ ÎÍÎÂËÅÍÅ ÏÎËÅ
Дар йте, за розло ий відст п,
повернімося до наших реалій.
Щоро
ходимо родиною за

2012
ÂÅÑÍÀ

Ïðî êâ³òè ³ áóð’ÿíè,

ïðî ïðåêðàñíå ³ îãèäíå...

місто, до річ и, до ліс . Зазвичай, щоб с оротити шлях,
доводилось йти полем: по замерзлим
р д ам-брилам,
або чахлими посівами я ихось зла ових чи вже по шт рпа ах
р дзи…
І от ро ів з вісім том , а раріїхазяї чом сь по ин ли м чити те
поле. Перші три ро и там щедро б яли б р'яни. Хоча б ло дивно: чом жит і
р дзі т т
чом сь б ло неперелив и, а
осотам-амброзіям - роз іш?
…З одом, на тім полі б р'янів поменшало, виросла нова
травич а, що зазвичай росте на
алявинах, там-сям підросли
різні щи и. Серед різнотрав'я п рхає-стре оче-дзижчить
сіля а омашня. А цьо оріч,
ба-чимо, з
щи ів вже
піднялися деревця сосни, ялини, лод , ди их черешень і
р шо , на я их весело цвірінчать пташ и. І ро ів через
двадцять, напевне, т т знов б -

де приріч овий ліс: із затишом, я ід ами і рибами.

ÃÐÓÍÒÎÂ² ÄÎÁÐÎÄ²¯
Природа сама, спо ійно,
без фанфар і асел, позб лася б р'янів, а бідна напівмертва земля потрох перетворюється на жив і родюч . Б р'яни, мов першопрохідці, освоїли за ин т землю і відійшли.
Мі роби і ґр нтові жителі ж ч и-черв'яч и переробили Їхні решт и б р'янів
на пожив -добрива.
Далебі, із занесених омахами і птахами насінин з'явилися польові рослини-абориени, звичайні місцеві меш анці, я і т т зростали мільйони роів. Адже це їх рідна земля, заарбана них олись них людиною - зароз мілим "перетворювачем світ ".

ËÈÑÒß, ßÊ ÄÎÁÐÈÂÎ
Або та е. Люди давно помітили, що з дерев,
старих

по ин тих сад ах, я і заросли
травою, д же смачні і расиві
плоди, серед я их майже немає з паршивих, нилих і червивих. Виявляється, деревам
для врожаю ціл ом вистачає
природних орисних речовин ,
без сіля их міндобрив і хіміатів. А щорічне опале листя
природним чином перетворюється тими же мі робами і
хробач ами на цінне добриво.

ОТЖЕ:
По-перше, природа дійсно
не любить порожнечі, вона не
любить олої землі. Вона швид о
вдя ається зелене х тро трави, під я ою б яє рослинна фабри а з мі робно о виробництва
най ращих світі добрив.
Рослинні решт и - то є
най раща пожива для орисних мі робів, я і допома ають вели им рослинам. Мі роби допомож ть
переробити на пожив і жорст
стерню і решт и б р'янів.
По-др е, орисні мі роби допомож ть захистити
льт рні рослини від навали ш ідни ів і різних
хвороб. При цьом природні
засоби неотр йні для дов ілля
і безпечніші для здоров'я.
Хваць ий Барвіно звичайно прибор ав, але не знищив
сіх нахлібни ів: хто знає, може з часом і вони на щось п тнє
з одяться, хоча б і на добриво.
Тож, МАЙБУТНЄ
ЗАХИСТУ ВРОЖАЮ ЗА
БІОЛОГІЧНИМИ МЕТОДАМИ.
Власне, цьом і присвячений
цей вип с «Живої Землі».
І смачних вам, врожаїв!

ÞÐ²É ÍÀÃÎÐÍÈÉ, á³îëîã.
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ÔÐÀÇÀ Ç ÏÐÈÂÎÄÓ: «ÍÀØ² ÏÅÑÒÈÖÈÄÈ ÍÀÉÏÅÑÒÈÖÈÄÍ²Ø² ÏÅÑÒÈÖÈÄÈ Ó ÑÂ²Ò²...»

Âðîæàé áåç õ³ì³¿?
Àëüòåðíàòèâà º -

Á²ÎÏÐÅÏÀÐÀÒÈ
1132

ïåñòèöèäè

За даними ФАО (Міжнародної ор анізації з
продовольства та а рольт ри) людство не
добирає в середньом
34% потенціальноможливо о врожаю
через втрати від
ш ідливих ор анізмів.
Та навіть за наявності
величезної іль ості
пестицидів застос вання хімічно о метод
не може вирішити
проблем захист
рослин. Необхідність
захист врожаю від
цих втрат очевидна.
Вчені всьо о світ працюють над розробленням
більш безпечних засобів
захист рослин. Але ви ористання хімічних засобів
на найближчий час залишається одним із оловних
захисті рослин.
Ñòàíîì íà 2011
ð³ê â Óêðà¿í³ çàðåºñòðîâàí³ :
1132 ïåñòèöèäè, â ò.÷.
187 ³íñåêòèöèä³â,
241 ôóíã³öèä,
132 ïðîòðóéíèêè,
469 ãåðá³öèä³â ³ ëèøå
44 á³îïðåïàðàòè.
Одна з оловних причин цьо о поля ає в том ,
що при застос ванні
пестицидів найстій іші
особини ш ідни ів виживають, з'являються
резистентні форми пато енів. Через це з ожним ро ом доводиться
збільш вати площі та
ратність хімічних обробо .

Çà äàíèìè ÔÀÎ ëþäñòâî ùîð³÷íî âòðà÷àº
òðåòèíó âðîæàþ ÷åðåç øê³äíèê³â ³ õâîðîáè.
Ñèëåííà êóïà ïåñòèöèä³â íå ìîæå
âèð³øèòè ïðîáëåìó çàõèñòó ðîñëèí.
Крім то о, пестициди
р йн ють взаємозв'яз и,
я і існ ють між ор анізмами, р йн ють біоценози, ЗАБРУДНЮЮТЬ
ҐРУНТ, ВОДУ, ПОВІТРЯ,
ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ. Тобто, по ірш ють здоров'я людини та я ість її життя.
Розроблення і запровадження систем «біоло ічно о землеробства», виробництво прод ції для
дієтично о і дитячо о
харч вання та ор анічної
прод ції передбачають
зменшення або повне ви лючення застос вання пестицидів, що зниж є ефе тивність систем захист і
втрати врожаю від ш ідливих ор анізмів зростають.
Відта надійною
арантією е оло ічної
безпе и може б ти застос вання біоло ічних
засобів захист рослин.
С часною мі робіоло ічною на ою розробляються

і впровадж ються виробництво ряд біоло ічних препаратів на основі орисних мі роор анізмів з різними механізмами дії.
Застос вання їх технолоіях вирощ вання сільсь оосподарсь их
льт р
сприяє оздоровленню ґр нтів та відновленню їх родючості, а та ож
Á²ÎÏÐÅÏÀÐÀÒÈ ÏÎÊÐÀÙÓÞÒÜ Ì²ÍÅÐÀËÜÍÅ
ÆÈÂËÅÍÍß ÐÎÑËÈÍ,
Ï²ÄÂÈÙÓÞÒÜ ÏÐÎÄÓÊÒÈÂÍ²ÑÒÜ ÐÎÑËÈÍ ÒÀ
ßÊ²ÑÒÜ ÏÐÎÄÓÊÖ²¯.
В 2011-2012 рр. відділом захист рослин від
ш ідни ів і хвороб ННЦ "Інстит т землеробства НААН"
проведені лабораторні дослідження ф н іцидної та анта оністичної дії біоло ічних
препаратів, представлених
ПП «БТУ-Центр».
Фахівці підприємства
постійно проводять селе -

44 á³î-

ïðåïàðàòè
цію штамів мі роор анізмів,
на основі я их виробляються препарати для збереження їх ефе тивної дії.
Дослідж валась ефе тивність дії біоло ічних препаратів, я і містять живі літини і спори природної ендофітної ба терії Bacillus
subtilis, їх а тивні метаболіти, ферменти, вітаміни,
ма ро- і мі роелементи та
ф н іцидні речовини.
Та им чином, ви ористання біоло ічних препаратів ПП «БТУ-Центр» в
системах інте ровано о
захист рослин від хвороб є перспе тивним.
Вищ ефе тивність препарати б д ть мати за дотримання на ово обґр нтованих техноло ій вирощ вання сільсь о осподарсьих льт р.
Â²ÍÍ²×ÓÊ Ò.Ñ.,
êàíä. á³îë. íàóê, ²íñòèòóò
çåìëåðîáñòâà ÍÀÀÍ

ÄÎÂ²ÄÊÀ
ÏÅÑÒÈÖÈÄÈ (â³ä ëàò.
pestis - çàðàçà, caedo - âáèâàþ)
— õ³ì³êàòè, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòü
äëÿ çàõèñòó ðîñëèí, ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ïðîäóêò³â ³ áîðîòüáè ç ïåðåíîñíèêàìè íåáåçïå÷íèõ çàõâîðþâàíü:
³íñåêòèöèäè (ïðîòè êîìàõ);
ôóíã³öèäè (ïðîòè ïë³ñíÿâèõ
ãðèá³â);
ãåðá³öèäè (ïðîòè áóð'ÿí³â);
ðîäåíòèöèäè (ïðîòè
ãðèçóí³â)
àêàðèöèäè (ïðîòè êë³ù³â)
áàêòåðèöèäè (ïðîòè áàêòåð³àëüíèõ õâîðîá)
íåìàòîöèäè (ïðîòè ô³òîãåëüì³íò³â - øê³äëèâèõ íåìàòîä)

Ôðàçà: Ñïî÷àòêó êàïóñòó îáðîáëÿþòü
ïåñòèöèäàìè, à ïîò³ì ðåìñòâóþòü, ùî ä³òè,
çíàéäåí³ òàì, îòðóþþòü æèòòÿ ñâî¿ì áàòüêàì...

íà ãîðîä³

ÍÀ ×ÀÑ²
Êàðòîïëþ íàçèâàþòü äðóãèì õë³áîì,
òðåò³ì æå ïî ïðàâó
çäàâíà íàçèâàþòü
êàïóñòó. Áåç íå¿ ìè
íå óÿâëÿºìî óêðà¿íñüêîãî áîðùèêà,
ãîëóáö³â. À ùî çà
ñâÿòî áåç ñàëàòó ç
êâàøåíî¿ êàïóñòè?
Коли ми їмо цю сма от ,
мало хто замислюється
с іль и праці, т рботи, час та сил в ладено, щоб виростити її.
Мало де з стрінеш на полях професіоналів ап ст вітчизняної селе ції і це
пов'язано навіть не з тим,
що її потенційна рожайність 30 тонн/ а (це нормально для 80-х ро ів), і навіть не з непротр єним насінням, я им ба ато занесли на свої поля ряд хвороб
та их, я іла.
В перш чер це пов'язано з тим, що рино вимаає я існої збитої ап сти, я а ідеальна для вашення ( ібрид Цент ріон), солод ої ап сти на салати і
з рівним листоч ом аж до ачана для ол бців, та ої я ,
ібрид Браво, ап сти, що
може збері атися до інця травня наст пно о ро- ібриди Ка нт, Мандарин, Мараб , Стентор.

ßêèé æå áîðù áåç

êàïóñòè?..

Кап ста - вразлива льт ра, до и виросте ба ато на
неї охочих і ш ідни ів і хвороб. А най ращий захист від
хвороб - це, в перш чер ,
їх профіла ти а, я а починається ще з насіння.
Адже, я що Ви хочете знизити тис
пестицидів на рослини, то потрібно застосов вати біопрепарати.
Напри лад, мі робіоло ічний омпле сний препарат
виробництва ПП "БТУЦентр"(м. Ладижин) - Біо-

ÂËÀÑÍÈÉ ÄÎÑÂ²Ä

Óñï³õ ìàéáóòíüîãî óðîæàþ
çàëåæèòü â³ä áàãàòüîõ ñêëàäîâèõ. Àëå íàéîñíîâí³øà, íà
ì³é ïîãëÿä, - õîðîøà, ì³öíà
ðîçñàäà. Â³ä íå¿ çàëåæàòü ³
ìàéáóòí³é óðîæàé, ³ ÿê³ñòü ñàìèõ îâî÷³â. Ï³äãîòîâëåíà çàçäàëåã³äü ðîçñàäà äîçâîëÿº
ñêîðîòèòè òåðì³í âåãåòàö³¿
ðîñëèí â³ä 25 äî 50 äí³â

омпле с для овочевих
льт р.
Застосов вати йо о можна, я для оброб и насіння,
та і для підживлення рослин під час ве етації (через
обприс вання або за допомо ою рапельної системи
зрошення).
Що та е БІОКОМПЛЕКС та що забезпеч є йо о ви ористання?
Застос вавши цей препарат, Ви одночасно отрим єте і захист рослин, і стим ляцію рост .
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Дія Біо омпле с від ПП
"БТУ-Центр" забезпеч ється висо оефе тивними мі роор анізмами, що входять
до йо о с лад і мають ф ніцидн дію. Вони та ож дають змо зе ономити мінеральні добрива: фі с ють
азот з повітря завдя и вільножив чим азотфі с ючим
ба теріям та переводять в
дост пні для рослин форми
алій та фосфор, я і знаходяться р нті в зв'язаном
стані.
Б ває робить фермер аналіз р нт , я ий по аз є надлишо
алію та особливо
фосфор
р нті, і здавалося б цих елементів вносити
не потрібно, їх і та вдосталь! Але не вніс - і рожаю
нема. Чом ? Том що р нтовом шарі в достатній ільості немає фосфор- та аліймобіліз ючих ба терій.
Крім ви онання своїх основних ф н цій, мі роор анізми допома ають ще тим,
що під час своєї життєдіяльності виділяють вітаміни та
природні стим лятори рост рослин ( ібереліни та
а сини), я і ошт ють зараз вели і роші, а мі роби
забезпеч ють ними безоштовно! О рім захист та
стим ляції рост , відмічено
зниження стресово о вплив пестицидів на льт рні
рослини при ви ористанні їх
разом з біопрепаратами.
Þ.Á²ËÎÓÑ, Â³ííèöÿ

ÑÅÊÐÅÒÈ Ì²ÖÍÎ¯ ÐÎÇÑÀÄÈ

Âèñîêîÿê³ñíà, çàãàðòîâàíà ðîçñàäà ìàº
äîáðå ðîçâèíåíó êîðåíåâó ñèñòåìó, òîâñòå ñòåáëî
³ êîðîòêèì ì³æâóçëÿì ³
òåìíîçåëåíèì ëèñòÿì.
Ïåðåð³ñøà ðîçñàäà âàæêî
ïðèæèâàºòüñÿ, ã³ðøå àäàïòóºòüñÿ äî çîâí³øíüîãî
ñåðåäîâèùà, ï³ääàºòüñÿ
ð³çíèì çàõâîðþâàííÿì,
ìîæå âðàæàòèñÿ øê³äíèêàìè.
«Ñòàðà» ðîçñàäà ïðè âèñàäö³ â ãðóíò â³ä÷óâàº ñòðåñ ³
çàì³ñòü íàðîùóâàííÿ âåãåòàòèâíî¿ ìàñè ïî÷èíàº ïðèñêîðåíî
íàðîùóâàòè ïðîäóêòèâíó. Ó ðåçóëüòàò³ êóù³ ðîñëèí çàëèøàþòüñÿ ìàëåíüêèìè, íåäîðîçâèíåíèìè ³ ôîðìóþòüñÿ íåâåëèê³
ïëîäè.

Ïåðåð³ñøà öâ³òíà êàïóñòà äàº
ìàëåíüê³ ðèõë³ ñóöâ³òòÿ.
Ïðè âèñàäö³ â ãðóíò
ïåðåðîñëèõ ðîñëèí ïåðöþ, òîìàòó, áàêëàæàíó, îã³ðê³â âîíè
ìîæóòü ñêèíóòè öâ³ò, çàâ'ÿçü,
³íîä³, íàâ³òü ëèñòÿ. Ó òàêèõ âèïàäêàõ îäðàçó ï³ñëÿ âèñàäêè ÿ
âèäàëÿþ ïëîäè, ùî çàâ'ÿçàëèñÿ
íà ðîçñàä³, ³ îáðîáëÿþ òàê³ ðîñëèíè ñòèìóëÿòîðàìè ðîñòó ó ïîºäíàíí³ ç ì³êðîåëåìåíòàìè. Òàêèé àãðîòåõíîëîã³÷íèé ïðèéîì
ïîçèòèâíî âïëèâàº íà ïîäàëüøèé ðîçâèòîê ãîðîäèíè.
Ç âèñîêîþ «ñòàðîþ» ðîçñàäîþ òîìàòó ïîñòóïàþ òàê.
Ïî-ïåðøå, ðîñëèíè ïåðåä ïîñàäêîþ íå ïîëèâàþ: âîíè ìàþòü
áóòè ïëàñòè÷íèìè. Ïî-äðóãå,
ÿìêó äëÿ ñàäæàíöÿ ðîáëþ äîâ-

øå, í³æ äëÿ íîðìàëüíî¿ ðîçñàäè, ³ òîìàò àêóðàòíî âèêëàäàþ
ñòåáëîì óçäîâæ ëóíêè, çàñèïàþ çåìëåþ, çàëèøèâøè íàä
ïîâåðõíåþ ãðóíòó âåðõ³âêó
çàââèøêè 15-20 ñì. Îêð³ì îñíîâíîãî êîðåíÿ, òàêà ðîçñàäà
ïóñêàº áàãàòî äîäàòêîâèõ êîðåí³â. Êóù ôîðìóºòüñÿ ïîòóæí³øèì.
Ïåðåð³ñøó ðîçñàäó ïåðöþ ãëèáøå íå ïîñàäèø - â³í
öüîãî íå ëþáèòü. ß ïðèùèïóþ
âåðõ³âêè ðîñëèí, ³ âîíè ïî÷èíàþòü äîáðå êóùèòèñÿ.
Îñü òàê³ íåõèòð³ ïðèéîìè
äîçâîëÿþòü âèïðàâèòè ñèòóàö³þ ç ïåðåð³ñøîþ ðîçñàäîþ.

Ë.². ÂÅËÈ×ÊÎ, ïãò Áðèë³âêà Õåðñîíñüêî¿ îáë..
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àâòîðèòåòíî

«Ïîâèííà æ ÿ ñòåðï³òè, äâîõ-òðüîõ ãóñåíèöü,
ÿêùî ÿ õî÷ó ïîçíàéîìèòèñÿ ç ìåòåëèêàìè. Âîíè,
ìàáóòü, ÷àð³âí³». Ñåíò Åêçþïåð³. "Ìàëåíüêèé ïðèíö"

ÁÈÒÂÀ

çà âðîæàé:
Á³îëîã³÷íèé ìåòîä çàïîðóêà îòðèìàííÿ
ÿê³ñíî¿ ïðîäóêö³¿

В

основ біоло ічних
препаратів по ладені орисні для за
хист рослин реально існ ючі природі мі роор анізми або прод ти їх
життєдіяльності, я і ви лиають захворювання і за ибель ш ідни ів рослин. .
Біоло ічні засоби
призначені не для
повно о винищ вання поп ляції ш ідливо о
вид , а лише для зниження ш одочинності омах
до прийнятно о рівня.
Спроби ви ористання
одних ор анізмів для боротьби з іншими робилися
з давніх часів. Спочат
для знищення ш ідливих омах на цитр сових рослинах
почали застосов вати м рашо , для боротьби з червоною сараною на о. Мавриій спішно застосов вали
птаха майн , завезен з Індії. У різних раїнах неодноразово нама алися розповсюдити хижих ж ів.
Зараз біоло ічний метод
роз лядається, я с ладова частина боротьби c
ш ідливими ор анізмами.

Усі мі робіоло ічні
препарати мають
ряд позитивних властивостей, серед я их найбільш значимі :
- висо оефе тивні відносно цільових ш ідни ів ;
- неш ідливі для людини,
тепло ровних тварин, риб,
омах-обпилювачів, ентомофа ів;
- неотр йні для рослин;
-не змінюють сма ові
я ості врожаю;
- не на опич ють дов іллі і прод тах рожаю то сичних речовин;
- не призводять до звиання;
- можна застос вати
б дь-я
фаз ве етації
рослин.
За то си оло ічною оцін ою мі робіоло ічні препарати
відносяться до пра тично неш ідливих речовин.
Широ о відомі і застосов ються ба терійні препарати на основі бацилл с т рін іензіс- Лепідоцид і Біто сібацилін.

Лепідоцид має висо
ефе тивність (до 80-90
відсот ів) боротьбі з л со рилими омахами: листовій ами, п'яд нами, міллю, шов опрядами, пильщи ами, ябл невою плодожер ою на смородині, аґр сі - проти сіні листовійо ,
аґр сової во нів и в садах.
На ап сті та інших овочевих
льт рах - проти
ожно о по оління
сені
молодших ві ів ап стяно о
і ріпа ово о білана, ап стяної молі.

Ïðèçíà÷åííÿ:
äëÿ çíèùåííÿ êîëîðàäñüêîãî æóêà ³ éîãî ëè÷èíîê, ïîïåëèö³,
ïàâóòèííîãî êë³ùà òà ãóñåíèöü ³ ëè÷èíîê ëóñêîêðèëèõ êîìàõøê³äíèê³â (êàïóñòÿíîãî á³ëàíà, êàïóñòÿíî¿, ÿáëóíåâî¿ òà ïëîäîâî¿
ìîë³, êàïóñòÿíî¿ ñîâêè, á³ëîãî ìåòåëèêà, âîãí³âîê, ëèñòîâ³éîê,
øîâêîïðÿä³â, çîëîòîãóçêè, ëó÷íîãî ìåòåëèêà, ãðîíîâî¿ ëèñòîâ³éêè,
ïèëüùèê³â, ëèñòîãðèçó÷èõ ñîâîê òà ³í.) íà êâ³òàõ, îâî÷åâèõ òà
ïëîäîâî- ÿã³äíèõ êóëüòóðàõ ó ïåð³îä âåãåòàö³¿.

Ширший спе тр дії має
ба терійний препарат Біто сибацилін завдя и
зміст е зото син . Він
ефе тивний і проти олорадсь о о ж а.
Застосов ють Біто сибацилін на артоплі, томатах
і ба лажанах проти личино
олорадсь о о ж а
1 - 2- о по олінь.
Норма витрати
препаратів с ладає
30-50 мл\на сот .

Êàðåë ×àïåê ïðî áóð’ÿíè:
«×èì ã³ðøå ïîð³ñòü, òèì âîíà ñèëüí³øå
÷³ïëÿºòüñÿ çà æèòòÿ».

çàõèñò
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Á²ÎÏÐÅÏÀÐÀÒÈ
ïðîòè

«×ÓÆÈÕ»
Най ращий ефе т на
артоплі дося ається при
триразовій обробці в період масової появи личино
1- о ві і потім з інтервалом п'ять - шість днів.
На томатах і перці
оброб и проводять проти
личино 2- о ві в період
ве етації.
Ефе тивний Біто сібацилін і проти пав тиновоо ліща на о ір ах в за ритом
р нті (150- 200
мл/сот ).
Ба терійні препарати слід застосов вати при температ рі не нижче
20°C, оли омахи живляться найбільш інтенсивно.
Бажано, щоб і середньодобові температ ри

б ли досить висо ими, в таих мовах
сениць
швид о розвивається інфе ційний процес.
При низь их температ рах препарати неа тивні і значно зниж ється їх
ефе тивність.
Не слід та ож заб вати, що спіх біоло ічної боротьби з
ш ідни ами ба ато в чом залежить від ві
ш ідни а.
Найбільш разливіші
до біоло ічних препаратів
личин и і
сінь молодших ві ів, том оброб и
слід проводити в період масової появи сені 1-2- о
по олінь, тобто
сам
разлив для неї стадію.
Слід врах вати, що при
обробці мі робіоло ічними препаратами за и-

бель сені і личино настає не відраз .
Г сінь параліз ється, стає
малор хомою, перестає
живитися і ине на п'ятий десятий день.
А тивність мі робіопрепаратів не
зниж ється впродовж восьми - десяти
днів, потім вона пост пово падає, дія біоло ічних
засобів триває до 20
днів.
Я що в цей період з'являться ш ідни и, ч тливі до
спорових ба терій бацилл с т рін иензіс, настає їх
масова за ибель.
Д же а т альним є
застос вання біопрепаратів на овочевих льт рах
від ритом і за ритом
р нті, рожай я их споживається свіжом ви ляді продовж сієї ве етації рослин.
І я по аз є пра ти а, спішне ви ористання мі робіоло ічних препаратів залежить від раціональної техноло ії їх застос вання.
Рослини необхідно обробляти біопрепаратами
вранці або надвечір, щоб
ни н ти за ибелі мі роор анізмів від сонячних
променів.

Я що відраз після обприс вання
пішов дощ, обробслід повторити.

Íàîñòàíîê õî÷åòüñÿ
ï³äêðåñëèòè, ùî
á³îëîã³÷í³ ïðåïàðàòè äàþòü íàä³éíèé çàõèñíèé
åôåêò ëèøå ïðè
ïðàâèëüíî îðãàí³çîâàí³é ïðîô³ëàêòèö³ ³ âèñîê³é
àãðîòåõí³ö³ îâî÷åâèõ êóëüòóð.
Òàêîæ, êóïóþ÷è
á³îïðåïàðàòè, çâåðòàéòå óâàãó íà äàòó
âèïóñêó, îð³ã³íàëüíó
óïàêîâêó â³ä âèðîáíèêà, ùîá
óíèêíóòè ï³äðîáêè.
² ãàðíèõ ³ çäîðîâèõ
Âàì âðîæà¿â!
ÃÀÍÍÀ ÒÊÀËÅÍÊÎ,
êàíä. ñ³ëüñüêîãîñï. íàóê,
²íñòèòóò çàõèñòó ðîñëèí
ÓÀÀÍ

Ïðèçíà÷åííÿ:
äëÿ çàõèñòó êâ³ò³â, îâî÷åâèõ òà ïëîäîâî-ÿã³äíèõ êóëüòóð, ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ, ë³êàðñüêèõ ³ ïàðêîâèõ êóëüòóð â³ä ãóñåí³
á³ëüøå 40 âèä³â ëóñêîêðèëèõ êîìàõ - ìåòåëèê³â, ì³ë³ (êàïóñòÿíîãî
á³ëàíà, êàïóñòÿíî¿, ÿáëóíåâî¿ òà ïëîäîâî¿ ìîë³, êàïóñòÿíî¿ ñîâêè,
á³ëîãî ìåòåëèêà, âîãí³âîê, ëèñòîâ³éîê, øîâêîïðÿä³â, çîëîòîãóçêè,
ëó÷íîãî ìåòåëèêà, ãðîíîâî¿ ëèñòîâ³éêè, ïèëüùèê³â, ëèñòîãðèçó÷èõ
ñîâîê) òà ³í.ó ïåð³îä âåãåòàö³¿.
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ó ñàäî÷êó

ÔÀ¯ÍÀ ÒÈÌ×ÈÊ: «ßêùî ó ñåçîí ùîäíÿ ç'¿äàòè
ïî æìåí³ à´ðóñó , òî ìîæíà îçäîðîâèòè
ñóäèííó ñèñòåìó.»

ßÊÙÎ ÒÐÎßÍÄÓ ÂÂÀÆÀÞÒÜ ÊÎÐÎËÅÂÎÞ ÊÂ²ÒÎÊ.
ÒÎÄ² ÒÐÅÁÀ ÄÓÌÀÒÈ, ÙÎ À¥ÐÓÑ - ÖÅ ÊÎÐÎËÜ ßÃ²ÄÍÈÊ²Â.
ÄÎÑÂ²Ä
Д же люблю ці я оди.
Вони і смачні, і, що д же
важливо, орисні. Я що
сезон з'їдати по жмені аґр с щодня, то можна оздоровити с динн систем
і ви відч єте, що поч ваєтеся раще.
Росте
мене де іль а
сортів аґр с , а торі посадила щ без олючо .
Д маю, що вже цьо о ро
по шт ю я оди з цьо о ща. Але, я і за іншими деревами та щами, за аґр сом треба до лядати,
щоб вбере ти від та их
хвороб, я : борошниста
роса, парша тощо.
Раніше, мин лі ро и,
я ранньої весни, лиш
тіль и мин ть замороз и,
поливала щі аґр с о ропом. Це допома ало
врят вати рослини від хвороб, але та а оброб а трохи незр чна. По-перше,

ÀÃ
ÐÓÑ
Ì³é

ÓËÞÁËÅÍÈÉ

можна обпе тися арячою
водою, по-др е, не завжди
зр чно нести вели
астр лю води до ща, а менша швид о ости ала.
Том , оли побачила
продаж біопрепарат Фіто-

цид і прочитавши інстр цію з ви ористання, я зроз міла, що це те, що мені
потрібно.
Оброб а Фітоцидом
я раз попереджає розвито небажаних хвороб.

Ó êðèçîâèé ïåð³îä êîæåí, çà ìîæëèâîñò³, íàìàãàºòüñÿ çàáåçïå÷èòè
ñåáå âëàñíîþ ãîðîäèíîþ òà ôðóêòàìè. Òàê ³ äåøåâøå ³ íàä³éí³øå,
òà ùå âè íà 100% áóäåòå âïåâíåí³ â ÿêîñò³ ïðîäóêö³¿, ÿêó âèðîñòèëè ñàì³.
Âò³ì, ùîá îòðèìàòè ãàðíèé óðîæàé ïîòð³áíî äîêëàñòè
ïåâíèé ÷àñ òà çóñèëü, îñîáëèâî, íàâåñí³.

ÑÓÍÈÖß

Я вирощ ю с ниці
вже ба ато ро ів.
Сама полюбляю цю
ароматн я од та й
діти з вн ами завжди
радо приєдн ються до мене. С ниця виба лива я ода і потреб є до ляд
майже весь рі , особливо
весною. Після то о, я
розтане сні та трохи підсохне, розчищаю ряд
від старо о листя щоб дати змо рости молодом ,
а та ож підживлюю. Раніше робила це внесенням
пере ною та золи, часом і
мінеральних добрив. Для
захист рослин від хвороб
та ш ідни ів ви ористов вали хімічні протр йни и.
Але застос вання хімії
стає все дорожчим та й
травити себе та близь их
людей не хочеться.

Ñìà÷íåíüêà
ÐÀÄÆÓ!

Я ось с сід а поре оменд вала мені біоло ічні засоби: від хвороб і для підживлення. Фітоцид - не ш ідливий для людей, тварин,
омах та рослин. Працювати на обробленій ним території та навіть споживати
плоди можна вже через 1 один , оли з хімією потрібно
че ати де іль а днів, в ращом випад . Працювати з
ним можна без мас и. Розводж 10 мл препарат відрі води та поливаю з лі и молоде листя і орені.

До інця літа, в залежності
від дощів можна зробити
ще 2-3 та их цілющих д ші
- і рослини здорові: вони
стають міцнішими, зеленішими. Д же задоволена
цим засобом.

К пила біопрепарат розчинила, я написано інстр ції для застос вання і
обробила щі сво о люблено о аґр с ще до розп с ання бр ньо . Др
оброб
зробила, оли
бр нь и мали ось-ось розп ститися, а третю - вже
оли з'явились молодень і
листоч и. Потім обробляла
щі один раз на 10 днів.
Я що розчин Фітоцид залишався, поливала ним віти, або обприс вала інші
рослини.
В рез льтаті одержала д же арний рожай
я ід.
А оловне тішило те, що,
не ви ористов ючи хімічні
препарати, вбере ла свої
щі від хвороб. І моя родина весь сезон їла здорові без «хімії» я оди. А з
тих, що залишились, зварила « оролівсь е» варення з оріш ами на зим .
Бажаю і Вам арних врожаїв.
ÑÀÄ²ÂÍÈÊ-ËÞÁÈÒÅËÜ
ÒÈÌ×ÈÊ ÔÀ¯ÍÀ
ÑÌÒ ÏÎÃÐÅÁÈÙÅ,
Â²ÍÍÈÖÜÊÀ ÎÁË.
Для пришвидшення рост ви ористов вала раніше
Бай ал та Марс, а зараз
біопрепарат Азотофіт (10
мл на відро води). Ефе т
вражає та й ціна не « сається». Проводж 2-3 поливи Азотофітом, разом з
Фітоцидом, за сезон, для
стим ляції рост та захист від хвороб, а ще
замоч ю в розчині
цих препаратів розсад перед висадою восени.
А я що з'являються ш ідни и, то
приходиться брати
перевірені отр тохімі ати, але і т т
не все та по ано,
можна зменшити їх
доз на 20-30% за допомо ою прилипача Липосам. Помітила, що після та ої оброб и, ш іднии не з'являються протя ом
2-х тижнів.
ØÈÄËÎÂÑÜÊÀ ÎËÜÃÀ
Ì. ÍÅÌÈÐ²Â,
Â²ÍÍÈÖÜÊÀ ÎÁË.

â îñåë³

Ôðàçà: «Êâ³òè - çàëèøêè ðàþ íà çåìë³»
²îàíí Êðîíøòàäòñüêèé

Ç ÄÎÑÂ²ÄÓ
Äóæå ëþáëþ ðîñëèíè, ùî êâ³òóþòü. Âîíè
ðîñòóòü ó ìåíå âñþäíî: â ï³äâ³ñíèõ êàøïî, íà êâ³òêîâèõ ñò³éêàõ, ñêð³çü, äå ò³ëüêè
ìîæíà ïîñòàâèòè
ãîðùèê ç íèìè. Êâ³òè
íå ëèøå ñòâîðþþòü
çàòèøîê ó áóäèíêó,
ïîêðàùóþ÷è íàñòð³é,
àëå ³ ÷àñòî âèêîíóþòü
ôóíêö³¿ "äîìàøíüîãî
äîêòîðà".
Ðîñëèíè î÷èùóþòü ïîâ³òðÿ â
ïðèì³ùåíí³, íàñè÷óþ÷è éîãî
êèñíåì, çìåíøóþòü çàïèëåíí³ñòü. Âò³ì, ê³ìíàòí³ ðîñëèíè
ïîòðåáóþòü ðåòåëüíîãî äîãëÿäó. Îñîáëèâî öå âàæëèâî âçèìêó. Àäæå ïîâ³òðÿ â êâàðòèðàõ ö³º¿
ïîðè çàçâè÷àé áóâàº äóæå ñóõèì, ùî ñïðè÷èíÿº çà ñîáîþ áàãàòî õâîðîá ðîñëèí (íåñïðàâæíÿ áîðîøíèñòà ðîñà, ïàðøà,
÷îðíà í³æêà, êîðåíåâ³ ãíèë³ ³ ò.ï.).
Îìàíëèâèé ñóõèé
âåðõí³é øàð ïðîâîêóº
÷àñòèé ïîëèâ, âíàñë³äîê ÷îãî çàãíèâàº êîðåíåâà
ñèñòåìà ³ ç'ÿâëÿþòüñÿ ³íø³
çàõâîðþâàííÿ.
×àñòî ìî¿ êâ³òî÷êè ìàðí³ëè ³
âòðà÷àëè ñâ³æ³ñòü, ³íêîëè ñêèäàþòü áóòîíè ³ êâ³òè.

ØÂÈÄÊÀ
ÄÎÏÎÌÎÃÀ
ÄËß
ÓËÞÁËÅÍÈÕ

ÐÎÑËÈÍ

Ô²ÒÎÖÈÄ-Ð (ÑÏÐÅÉ)
ß äîâãî øóêàëà ïðåïàðàò, ÿêèé
âèð³øèâ áè ö³ ïðîáëåìè. Õ³ì³÷íèìè çàñîáàìè, ÿêèìè ÿ êîðèñòóâàëàñÿ ðàí³øå, íå çàâæäè áóëà çàäîâîëåíà. Òà ³ «õ³ì³ÿ» â ïðèì³ùåíí³ íå áàæàíà, îñîáëèâî, äå
º ä³òè ³ ëþäè ïîõèëîãî â³êó. Àäæå âîíà ìîæå âèêëèêàòè àëåðã³÷í³ ðåàêö³¿ ³ àñòìàòè÷í³ ïðîÿâè.
² îñü ÿêîñü ïîáà÷èëà íîâèé
ïðåïàðàò Ô³òîöèä-ð(ñïðåé).
Ïðî÷èòàëà ïðî éîãî âëàñòèâîñò³. Âèÿâèëîñü, ùî öå á³îïðåïàðàò, ÿêèé ìàº ôóíã³öèäí³ âëàñòèâîñò³, òîáòî ïðèãí³÷óº ðîçâè-

òîê ïë³ñíÿâèõ ³ áàêòåð³éíèõ õâîðîá. À ùå â³í æèâèòü ðîñëèíè
ôîñôîðîì, àçîòîì ³ ì³êðîåëåìåíòàìè, äîïîìàãàº ðîçâèòêó
ðîñëèí, ï³äâèùóº ³ìóí³òåò, îçäîðîâëþº ãðóíò.
Êóïèâøè ïðåïàðàò, ÿ ñïî÷àòêó êîðèñòóâàëàñÿ íèì ç ïîáîþâàííÿì, ÿê ³ óñ³ì íîâèì.
Àëå ðåçóëüòàò ìåíå äóæå ïîðàäóâàâ. Ðîñëèíè îæèâàëè íà
î÷àõ, ñòàâàëè ñâ³æèøèìè, çåëåíå ëèñòÿ á³ëüø ïðóæíèì, ñóöâ³òòÿ ÿñêðàâèìè. Íà êâ³òêîâèõ ðîñëèíàõ ç'ÿâëÿëèñÿ íîâ³ é íîâ³ áó-
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òîíè, ÿê³ ðîçïóñêàþ÷èñü ðàäóâàëè óñþ ìîþ ñ³ì'þ äèâîâèæíèìè êâ³òêàìè.
Ô³òîöèä-ð(ñïðåé) äóæå
çðó÷íèé â êîðèñòóâàíí³. Âàðòî
çëåãêà ñòðóñèòè ôëàêîí ³ äåê³ëüêîìà çðîøóâàííÿìè îáðîáèòè ðîñëèíó. Êðàùå ðîáèòè öå
íà áàëêîí³ àáî íà ãàíêó, ÿêùî
áóäèíîê ïðèâàòíèé.
Îäíà îáðîáêà íà 7-10
äí³â çàáåçïå÷óº íàä³éíèé çàõèñò ³ æèâëåííÿ.
Ïðåïàðàòîì ìîæíà îáðîáëÿòè íå ëèøå ëèñòÿ, àëå ³ ãðóíò.
Õâîð³ ðîñëèíè ñë³ä îáðîáëÿòè
÷àñò³øå (îäèí ðàç íà 5-7 äí³â).
À ðîñëèíè, ÿê³ â çèìó ñêèäàþòü çåëåíå ëèñòÿ ³ éäóòü «ó
ñïëÿ÷êó», çàëèøàþ÷è â çåìë³
â³äïî÷èâàòè ³ íàáèðàòèñÿ ñèë
áóëüáè àáî öèáóëèíè (ã³ïåàñòðóìè, ãëîêñèí³¿ òà ³íø³), ÿ òàêîæ ïåð³îäè÷íî îáïðèñêóþ Ô³òîöèäîì. Ïîâåðõíåâèé øàð çâîëîæóþ ïðèáëèçíî 1 ðàç â 15-20
äí³â. ² òàê³ ðîñëèíè íàáàãàòî ðàí³øå(íà 14 äí³â) ïîâåðòàþòüñÿ
äî æèòòÿ, òîáòî âèïóñêàþòü
ïåðøå ëèñòÿ÷êî àáî êâ³òêîíîñí³ ñòð³ëêè. ² êâ³òêîâèõ áóòîí³â
á³ëüøå, ³ öâ³ò³ííÿ òðèâàë³øå.
Óñ³ì, õòî ùå íå êîðèñòóâàâñÿ
ïðåïàðàòîì Ôèòîöèä-ð(ñïðåé),
äóæå ðåêîìåíäóþ ñïðîáóâàòè.
Áàæàþ óñï³õ³â ³ íå á³éòåñÿ
çàñòîñîâóâàòè íîâèíêè.

²ÍÍÀ ÒÅÐÅØÊÎ,
Ëàäèæèí, Â³ííèöüêà îáë.

Ùîá êâ³òè ìèëóâàëè îêî...
Êâ³òè - öå îäèí ç óëþáëåíèõ ñóïóòíèê³â ëþäèíè ç äàâí³õ ÷àñ³â.
Âîíè ïðèêðàøàþòü ñàäè, ïàðêè, óòâîðþþòü çàòèøîê ³ ñïðèÿþòü
çäîðîâîìó ì³êðîêë³ìàòó ó äîì³, îô³ñ³, íà ï³äïðèºìñòâ³. Ëþäÿì,
ÿê³ âèðîùóþòü ³ äîãëÿäàþòü çà êâ³òàìè, öÿ ðîáîòà ïðèíîñèòü
âåëèêå çàäîâîëåííÿ, çàïîâíþþ÷è äîçâ³ëëÿ. ×óäîâ³ êâ³òè
íà çð³ç ìîæëèâî âèðîùóâàòè ö³ëèé ð³ê ó çàêðèòîìó ãðóíò³.
À äîïîìîæóòü ó öüîìó Àçîòîô³ò òà Ô³òîöèä - ïðåïàðàòè
íå ò³ëüêè êîìïëåêñíîãî ñêëàäó, àëå é êîìïëåêñíî¿ ä³¿.
Âíåñåííÿ ó ´ðóíò ðîç÷èíó
ïðåïàðàò³â çà (3-7) äí³â äî ïîñ³âó àáî âèñàäêè êâ³ò³â ³ç ðîçðàõóíêó ïî 20 ìë íà 10 ë âîäè, çáàãàòèòü ´ðóíò êîðèñíèìè ì³êðîîðãàí³çìàìè, ÿê³ çàõèñòÿòü êîðåí³ ðîñëèí â³ä ãíèë³, õâîðîá ³ çàáåçïå÷èòü ¿õ íåîáõ³äíèìè åëåìåíòàìè æèâëåííÿ.
Îáðîáêà íàñ³ííÿ, öèáóëèí,
áóëüá, êîðåíåâèù, ðîçñàäè çàìî÷óâàííÿì ó ðîç÷èí³ ïðåïàðàò³â, ùî ì³ñòÿòü 5 ìë Àçîòîô³òó ³
10 ìë Ô³òîöèäó íà 500 ìë âîäè,
ïîêðàùèòü ¿õ ïðîðîñòàííÿ ³ ïðèæèâëåííÿ, çàáåçïå÷èòü ðîçâèòîê
á³ëüø ì³öíî¿ êîðåíåâî¿ ñèñòåìè
òà íàçåìíèõ ïàãîí³â, ïðèñêîðèòü
¿õ ðîçâèòîê ³ öâ³ò³ííÿ.
Ï³äæèâëåííÿ ï³ä êîð³íü ³
îáðîáêà íàçåìíî¿ ÷àñòèíè ðîñ-

ëèí ðîç÷èíîì Àçîòîô³òó (10 ìë)
³ Ô³òîöèäó (20 ìë) íà 10 ë âîäè,
äî óòâîðåííÿ áóòîí³â ³ ï³ä ÷àñ
öâ³ò³ííÿ, çàáåçïå÷èòü ïîäàëüøèé
çàõèñò â³ä õâîðîá, ÿñêðàâå çàáàðâëåííÿ çåëåí³ òà áóòîí³â,
á³ëüø âåëèê³ ñóöâ³òòÿ, ÿê³ äàäóòü
îòðèìàòè çäîðîâå íàñ³ííÿ.
Á³îïðåïàðàòè äîáðå ïðèñêîðþþòü ïðèæèâàí³ñòü ðîñëèí
ï³ñëÿ ïåðåñàäæóâàííÿ òà çàõèùàþòü â³ä ïðîíèêíåííÿ çáóäíèê³â õâîðîá â îñëàáëåí³ ðîñòêè.
Îáðîáêà Ëèïîñàìîì çàõèñòèòü ðîñëèíè â³ä ïåðåîõîëîäæåííÿ ³ ïîñóõè, çáåðåæå íàäîâãî ¿õ ñîêîâèò³ñòü òà äåêîðàòèâí³ñòü. Ó çð³ç³ çàõèñòèòü â³ä â'ÿíåííÿ ï³ñëÿ îäíîãî-äâîõ îáïðèñêóâàíü ðîç÷èíîì Ëèïîñàìó
(10 ìë íà 5 ë âîäè).

×óäîâî çáåð³ãàþòüñÿ äî
íàñòóïíî¿ ïîñàäêè öèáóëèíè
òþëüïàí³â, íàðöèñ³â,
ãëàä³îëóñ³â,
áóëüáè æîðæèí, ÿê³ îáïðèñêóâàëè ñóì³øøþ
Ô³òîöèäó (20 ìë) ³ Ëèïîñàìó (10
ìë) íà 5 ë âîäè ç ïîäàëüøèì ï³äñóøóâàííÿì.
Âèêîðèñòàííÿ óí³âåðñàëüíèõ
á³îïðåïàðàò³â Ô³òîöèä, Àçîòîô³ò

³ Ëèïîñàì
âèêëþ÷àº
íåîáõ³äí³ñòü êóïóâàòè äîðîã³ òà òîêñè÷í³ õ³ìïðåïàðàòè äëÿ äîãëÿäó çà ðîñëèíàìè. Â ðåçóëüòàò³ Âè çåêîíîìèòå êîøòè ³ çáåðåæåòå ñâîº
çäîðîâ'ÿ!

ВИРОБНИК: ПП «БТУ-Центр» 24321, У раїна,
м. Ладижин, в л. Б дівельни ів, 35.
Тел/фа с: (04343) 6-02-94; 6-44-84.
Відділ реалізації 044-276-09-46, (067) 656-09-95.
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äëÿ äóø³

ÏÐÎÐÎÊ ÌÀÃÎÌÅÒ: «Ó êîãî äâ³ õë³áèíè - íåõàé
ïðîäàñòü îäíó, ùîá êóïèòè íàðöèñ, áî õë³á ïîæèâà äëÿ ò³ëà, à íàðöèñ - ïîæèâà äëÿ äóø³»

Òîä³ Åõî ó â³ä÷à¿ çâåðíóëàñÿ äî áîã³â,
áëàãàþ÷è çìèëîñåðäèòèñü ³ ïîêàðàòè Íàðöèñà çà éîãî íåçâîðóøí³ñòü.
² ðîç÷óëåí³ áîãè ïî÷óëè ¿¿ ìîëèòâó é ïîêàðàëè éîãî. Ñòàëîñÿ òàê, ùî Íàðöèñ, â³ä÷óâàþ÷è ñïðàãó, íàãíóâñÿ íàä ïëåñîì,
ùîá íàïèòèñÿ. ² òóò, óïåðøå â æèòò³, ïîáà÷èâ ó âîä³ ñâîº â³äîáðàæåííÿ é òàê áóâ
çà÷àðîâàíèé, ùî çàêîõàâñÿ â ñåáå. Íå â
çìîç³ á³ëüøå í³ íà õâèëèíó â³ä³ðâàòè ïîãëÿäó â³ä òîãî ÷àð³âíîãî íåòðèâêîãî îáðàçó, ïî÷àâ ìàðí³òè, áë³äíóòè é õèð³òè â³ä
êîõàííÿ.
Ïðîòå ìèëîñåðäí³
áîãè íå äàëè éîìó çàÆÎÄÍÀ ²ÍØÀ ÊÂ²ÒÊÀ, ÌÎÆÅ, ÇÀ ÂÈÍßÒÊÎÌ ÒÐÎßÍÄÈ,
ãèíóòè îñòàòî÷íî ³ ïåÒÀÊ ÍÅ ÎÑÏ²ÂÀÍÀ ÏÎÅÒÀÌÈ, ßÊ Öß.
ðåòâîðèëè íà ÷àð³âíó êâ³òêó, ÿêà ÷óäåñíî
Íàóêîâà íàçâà ¿¿ - Íàðöèññóñ ïîåò³êóñ. ïàõíå, à ãîë³âêà ¿¿ òàê ³ õèëèòüñÿ äîíèçó,
Ïîõîäèòü â³ä ãðåöüêîãî «íàðêàî» - «îäóð- í³áè íàìàãàþ÷èñü ùå é ùå ðàç ïîìèëóìàíþâàòè», «ïðèãîëîìøóâàòè», îñê³ëüêè âàòèñü ñîáîþ...»
çàïàõ íàðöèñà â ëþäåé íåðâîâèõ ñïðàâä³
Çà ³íøèì ïåðåêàçîì, Íàðöèñ ìàâ ñåñâèêëèêàº ãîëîâíèé á³ëü, à äðóãà - îçíà- òðó-áëèçíþ÷êó, òàê ñõîæó íà íüîãî, ùî íå÷àº "ïîåòè÷íèé", ÷åðåç êðàñó é âèòîí÷å- ìîæëèâî áóëî â³äð³çíèòè ¿õ îäíå â³ä îäí³ñòü.
íîãî. Òèì á³ëüøå, ùî ñåñòðà é îäÿãàëàñü
Ñâî¿é ïîïóëÿðíîñò³ âîíà çàâäÿ÷óº é øè- òàê ñàìî, ÿê â³í, ³ òåæ ïðèñòðàñíî çàõîïðîêîâ³äîìîìó ì³ôîâ³, ùî âèíèê çà ãëèáî- ëþâàëàñü ïîëþâàííÿì. Ñåñòðó Íàðöèñ ëþêî¿ äàâíèíè é ïåðåòâîðèâ ¿¿ âëàñíå ³ì'ÿ íà áèâ áåçìåæíî, àëå ðàïòîì âîíà ïîìåðëà.
óçàãàëüíåíå. Òàê, íàçâàòè êîãîñü «íàðöè² òîä³, ùîá õî÷ ÿêîñü ïîãàìóâàòè ãîðå,
ñîì» - öå ñêàçàòè, ùî òî ñàìîçàêîõàíà â³í ïî÷àâ õîäèòè äî äæåðåëà ç ÷èñòèì
ëþäèíà. Âò³ì, íå òàê âñå îäíîçíà÷íî.
ïëåñîì, ìèëóâàòèñÿ íà ñâîº çîáðàæåííÿ,
Íàñïðàâä³, ¿ñíóº äâà äàâí³õ ÿêå íàãàäóâàëî éîìó îáðàç óëþáëåíî¿
ãðåöüêèõ ïåðåêàçè. Çà îäíèì:
ñåñòðè.
«Â þíàêà-êðàñåíÿ Íàðöèñà, ñèíà ð³÷êîÎäíà÷å, ùî á³ëüøå âäèâëÿâñÿ â íüîãî,
âîãî áîãà Öåô³çà, ïðèðå÷åíîãî íà òå, ùî òî âàæ÷å ïåðåæèâàâ óòðàòó, ³, çðåøòîþ, ó
ñÿãíå ãëèáîêî¿ ñòàðîñò³ ëèøå â òîìó ðàç³, ãëèáîêîìó â³ä÷à¿ êèíóâñÿ ó âîäó, íåìîâ ó
ÿêùî í³êîëè íå ïîçíàéîìèòüñÿ ç ñîáîþ, îá³éìè ð³äíî¿ ³ñòîòè...
òîáòî í³êîëè íå ïîáà÷èòü ñâîãî îáëè÷÷ÿ.
Õî÷à ó äàâí³õ ãðåê³â öÿ êâ³òêà ââàÒîä³ öå áóëà çâè÷íà ð³÷, àäæå í³ÿêèõ äçåð- æàëàñÿ êâ³òêîþ ñêîðáîòè, ó äàâí³õ ðèìêàë íå ³ñíóâàëî.
ëÿí òà Ñòàðîäàâíüîèó Êèòà¿ æîâò³ íàðÓãëåä³âøè Íàðöèñà, ã³ðñüêà í³ìôà Åõî öèñè áóëè îêðàñîþ ñâÿò ³ áàíêåò³â.
(Â³äãîëîñ, Ëóíà) áåçòÿìíî çàêîõàëàñü â
Ó íàø ÷àñ öå îäíà ç íàéøàíîâàí³øèõ
íüîãî é íàìàãàëàñü áóäü-ùî çðîáèòè òàê, êâ³òîê â ªâðîï³. Íà ¿¿ ÷åñòü ïðîâîäÿòüñÿ
àáè â³í çàõîïèâñÿ íåþ. Àëå Íàðöèñ çàëè- âåëè÷í³ ñâÿòà. Îñü òàê!
Þ. ÍÀÃÎÐÍÈÉ
øàâñÿ áàéäóæèì äî íå¿.

Íàðöèñ,

ïîêàðàíèé êîõàííÿì...

Ñìàðàãäîâå
öàðñüêå âàðåííÿ

ÑÌÀ×ÍÎÃÎ!

àãðóñ - 5 ñêëÿíîê;
öóêîð - 7 ñêëÿíîê;
âîäà - 1 ë; ãîð³ëêà - 50 ìë;
âèøíåâå ëèñòÿ ç 2 ã³ëîê.

Äëÿ âàðåííÿ âèêîðèñòîâóþòü
íåäîñòèãë³ çåëåí³ ÿãîäè àãðóñó. Äëÿ çáåðåæåííÿ àãðóñîì
çåëåíîãî êîëüîðó äîïîìîæå
âèøíåâèé â³äâàð.
Ï³äãîòóâàòè â³äâàð äëÿ
ñèðîïó. Ó îêðîï äîäàòè ïðîìèòå âèøíåâå ëèñòÿ ³ ãîð³ëêó.
Ù³ëüíî çàêðèòè ³ çàëèøèòè
â³äâàð äëÿ íàñòîþâàííÿ. .
Ó êîæíî¿ ÿãîäè ïîòð³áíî âèäàëèòè ïëîäîí³æêè, ÿãîäè ïðîìèòè ó ïðîòî÷í³é âîä³. Íàêîëîòè
çóáî÷èñòêîþ â äâîõ ì³ñöÿõ êîæíó ÿãîäó ³ ïîêëàñòè íà ï³âãîäèíè

ßêà ÊÂ²ÒÊÀ
ó ñâ³ò³ íàéá³ëüøà
íàéá³ëüøà??
Прос н ті садоводи одраз з адають
про с матрансь
рафлезію шириною
майже метр і ва ою 10 іло. Щоправда,
це «творіння» природи смердить та , що
«мамо не орюй». З тих раїв є ще висо ий,
майже триметровий, аморфофал с.
Втім, очевидці запевняють, що він ще
«сильніший д хом», ніж рафлезія.
Але то е зоти а, а от я а віт а - чемпіон
наших палестинах? Каж ть, що є сортові
жоржини діаметром аж 40 см. Бачили
ши арні чаші ібіс са ( ар аде) до 30
см. Але, я не при ро, віт и цих і антів
нічим не пахн ть. Хоча після с матрансь их монстрів і на том спасибі...
Відта , найбільший і д хмяний цвіт
півонії деревовидної, що прийшла до нас
з дале о о і таємничо о Китаю. Розміри її
ся ають 25 см, а аромат мов ращих троянд. Ось саме з цією расою на світлині
ви бачите ладижан Майю Волошин одно о з співавторів «Живої Землі».

Др жній оле тив «БТУ-центр » і
реда ція щиро вітає Майю Володимирівн з ювілеєм і бажає їй добро о
здоров’я, арно о настрою і любові
рідних. А та ож,.. завжди «цвісти і
пахн ти»! Н , я та ч дова півонія!!!

Öå âàðåííÿ íàçèâàþòü
«ñìàðàãäîâèì» ÷åðåç çåëåíèé
êîë³ð, à ùå çà îïîâ³äêîþ,ùî çà öåé
ðåöåïò âàðåííÿ ç àãðóñó öàðèöÿ
Êàòåðèíà Äðóãà îáäàðóâàëà ñâîþ
êóõàðêó ïåðñíåì ³ç ñìàðàãäîì...

ó õîëîäíó âîäó.
Âåëèê³ ÿãîäè àãðóñó íå íàêîëþþòü, à ðîçð³çàþòü óçäîâæ (àáî
çð³çàþòü øàïî÷êè) ³ âèéìàþòü ç
íèõ çåðíÿòêà (îêðåì³ ìàçîõ³ñòè
çàì³ñòü çåðíÿòîê âêëàäàþòü óñåðåäèíó ïî øìàòî÷êó âîëîñüêîãî (ãðåöüêîãî) ãîð³õà, àëå òîä³
âàðåííÿ áóäå íå çåëåíèì, à êîðè÷íåâèì).
Âèøíåâå ëèñòÿ âèáðàòè ç
â³äâàðó. Íàãð³òè éîãî äî ñêèïàííÿ. Ï³äãîòîâëåí³ ÿãîäè çàëèòè â³äâàðîì. Çàëèøèòè íà í³÷ ó
õîëîäèëüíèêó.

Âðàíö³ ïåðåêëàñòè ÿãîäè ç
ñîêîì ó òàç äëÿ âàðåííÿ äîäàòè
5 ñêëÿíîê öóêðó, íàãð³òè ³ ïðîêèï'ÿòèòè ïðîòÿãîì 3 õâèëèí ³
âèòðèìàòè â ïðîõîëîäíîìó
ì³ñö³ 4-5 ãîäèí.
Çíîâó ï³ä³ãð³òè ñèðîï ç
ÿãîäàìè, äîäàòè 2 ñêëÿíêè
öóêðó, âàðèòè ïðîòÿãîì 15-20
õâèëèí, Çà 2-3 õâèëèíè äî çàê³í÷åííÿ êèï³ííÿ äîäàòè ñâ³æ³
ïðîìèò³ âèøíåâ³ ëèñòî÷êè ³ ðàçîì ç íèìè, ïðîêèï'ÿ÷åíèìè,
çàêàòàòè â áàíêè íà çèìó.

² ñìà÷íîãî âàì!
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