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Vei-

Замісць встуnу.
Господарити кожний потрапить. Але добре rо
- треба вчитися. Добра господарка залежна
не тіJІЬКИ від праці селянина й видайности землі, але
також від цього, чи сільський господар належно вико
ристовує своє поле та дбайливо вихісновує всі можли
сподарити

вости своєї землі.

Одною з найбільш упосліджених і недоцінюваних
- це городництво. Наше
село звикло дивитися на гоrодовину як на витребеньки,
без яких можна обійтися. Здебільша нема в нас того
зрозуміння, що з городовини можна приладити зна
мениті страви, багаті у вітаміни або й білковину, в які
господарських ді.JJянок у нас

нераз дуже бідна селянська страва,

-

до того городо

вину можна теж з великим хісном продати.

Воно аж дивне, що хоч у нас 45°/о сіJ1ьських госпо
2 га земJІі, та з такої госпо
дарки малоземельний rазда не може продати своїх збі
жевих землеплодів, навпаки він дуже часто мусить
докуповувати, або в голоді та злиднях проживати свій
вік, до сьогодні за ма.11ими виїмками городнича ді·
.7Іянка була зовсім призабута.
Цей невідрадний стан
дарств не має більше як

може поправити

городництво.

Город для власної потреби не мусить бути великий;
200-300 м 2 городу, вміло та дбайливо обробленого, до
старчить для одної рідні нрини на цілий рік. Зате при
управі городовин на більшу скалю, можна мати гарний
дохід з продажі городовин і здобути гріш, який в ма~
лих господарствах нелегко приходиться роздобути.
Городництво ділимо на кілька родів, а саме:

'1)

_rп;;.

родиицтво з культурою ростин у теплярнях, управа кві

тів і т. п.,
і

5)

2)

управу ярин,

шкілкарство.

3)

насінництво,

4)

садівництно

Не бу демо говорити про всі роди городництва (де
які з них виматають фахівців-спеціялістів), скажемо
тільки про яринне городництво, яке не вимагає окре
мих грошевих засобів, ані не є таке тяжке, щоб кожний

міг його завести в своїй господарці.

Плекати

ярини

потрапить кожний господар у ceJii, до цього треба тіль
ки трохи доброї волі й охоти, треба визбутнея пересу
ду, що городовина це забаганка. Адже на наші землі
приїздили господарі аж з далекої Болгарії й тут на ви
арендованім клаптику землі плекали городовини та до
ставою на місцеві ринки здобували гарний тріш і з бі.пь
шою ще готівкою верталися
на зиму до своєї бать
ківщини.
Безперечно, що сіяти овес, ячмінь .'Іегче, як плека
одначе збіжева госпо

ти добру, вчасну городовину,
дарка в цих

сторонах українських

земель, де

й лиха

ріля та довгі зими (маємо на увазі в першу чергу Лем
ківщину та ба'гнисті

околиці Холмщини й Підляшша)

ніколи не принесе таких гарних успіхів господареві, які

саме дасть йому вміло плекане городництво. І Господиня
бу де мати кращі засоби приладити для своєї рідні здо
рові, відживні страви та призбирати собі запаси на час
зими. Серед нових, більше сприятливих обст:зrшн треба
всіми силами піднести культуру нашої господарки та
розумно й корисно вихіснувати кожний клаптик управ
ної землі. Саме з цієї причини видаємо цю книжечку
для вжитку всіх наших малоземе.11ьних господарів.
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ІНСПІ:КТИ

й

ВЧАСНА

УПРАВА

Гос11одар, що хоче осягнути

РОСТИН.

вчасний збір деяких

городовин, мусить висіяти їх до землі вже в лютні, або
на початку березня.

Але D тому часі неможливо сіяти

насіння до rрунту, тому треба висіяти його до інспек
тів, або до пачок у хаті (при дрібній управі).

Інспекти, це деревJІЯНі
скрині, довгі З до

ти широкі

35

5

цм. та

квадратові

м., широкі

l 1/2-2

1.50

або

прямокутні

м. Дошки на інспек

цалі грубі. Деколи з огляду

на високу ціну дощок, уживають

але такі скрині скоро нищаться.

ще тонших

Висота

дощок,

двох

довгих

боків прямокутної або квадратової скрині не однакова,
для вищої задньої стіни

28-30

цм.

Стіни

35

цм. висока та для передньої

інспектів збиваємо в замки

та на стінах у іlіддалі

одного

- вязання

метра даємо поперечки

лати грубі 4 Хб цм. Вікна або віконні рами не є одно
стайні, тільки складані; вони мусять бути такі донг і, як
широка скриня (1.50 м.) та широкі 1 м. Віконні рами
сходяться й спочивають на поперечках.
До готової
скринІ

и

поперечиїми

,7Jатами

скріп.ТJеної

прибиваємо

ззовні доокоJІа стін дощинки (грубі ок. 2 цм. та широкі
8-12 цм.) так, щоб вони не рівняJшсн зі скринкою, але
виставали

4

цм. вгору. До них будуть припнрати віконні

рами, та й зимно не буде заходити до--скрині. Найкра
щий матеріял на скрині

--

соснові дошки. Віконні рами

з соснового ;(ерева (грубини 53Х38 мм) зробить кож

ний сто.r1яр. а шиби можна вставити самому, вкладаючи
їх між вг .JІиблення (рівці) так, щоб одна шиба заходила
на другу (як дахівка). До рам забиваємо цвяшки; вони

бу дуть придержувати шиби, щоб вони не зсовгува.'Іися.
Відтак вздовж рами докладно закітовуємо рівці з шиб
ками. Кіт робимо з міJІкої креди, добре вимішаної з по
костом. При нставлюванню шиб треба уважати, щоб
вони вхо;ш:ш легко в рівці; у слітнї дні ра:'.1И пучняві

ють, тоді шиби мог.1и

6

потріскати.

5

Є три роди інспектів: теплі, півтеплі й зимні. Теп.11і
інспекти зачинаємо закладати вже від перших днів лют
ня. Місце під інспекти треба вибрати затишне, за
слонене від вітрів, але соняшне; такий захист можуть
дати будинки, огорожі, живоплоти і т. п. Таке місце, де
весною бу демо закладати інспекти, треба
приладити
відповідно ще в осені, накрити землею (соломою, бара
болянкою, листям тощо), щоб земля взимі не замерзла.
Ще краще на місці, призначенім під інспекти, викопати
заглиблення (30-40 цм), але це треба робити тільки на
землі, що не підмакає, або на легко пахиленому терені,
до півдня. На мокріших Ірунтах закладаємо верхові
інспекти. Зразу кладемо на землю верствами кінський
гній (обірник з підстілкою - соломою, свіжий незамерз
нений) і добре втолочуємо; на обірник (грубий до 50
цм.) вкладаємо скриню (довгим нижчим боко:\1 до пів
дня!) і по боках, цебто доокола скрині знов обкладає
мо гноєм (грубо на яких 40 цм.), добре обірник втоло
чуючи. Відтак кидаємо легко (без втолочування) гній
до середини скрині, кладемо вікна й накриваємо їх до
бре соломяними матами. Унаслідок гниття обірник роз
грівається, та витворює тсп.11оту д.1я Ірунту, що є в ін
спекті. По двох днях роз~риваємо інспект; обірник, на
киданий до середини скрині втолочуємо, й насипаемо
інспектової землі (з домішкою піск~r) або компосту, так
грубо, щоб віддаль до вікна (посередині скрині) не була
більша як 10 цм. Після цього знову накриваємо вікнами
й матами та JІишаємо так на 4-5 днів, цсGто до часу,
пш<и земля н інспекті добре розігріється.
Перед внеівом насіння в інспекті треба землю до
кладно вирівнати й злегка втолочити дощинкою. Трс()а
вважати, щоб земля в інспекті була добре при помочі
водяної ваги вирівняна (позема!).
Робимо
це тому,
щоб зерна при висіві не сховзуваJ1ися (висів був би н~
рівномірний) та при пізніш_ім підливанні, вода звогчу~
вала б сильніше нижче поJюжені місця в інспекті.

Півтеплі інспекти закладаємо в цей самий спосіб,
тільки при меншій скількости обірнику; їх можемо за

клад<ПИ пізніше (в березні), як нема вже сильи··их :. iq;~
розів. Зимні інспекти 3акла:..r.аємо без гною, <1.1с 'юІ{ тодt-'

як уже нема морозів. У тш<их інспектах можн~ o6iirпfci!~

наніть без вікон, але перед евентуальними нічними при
моразками

охоронимо

ростини

в

цей

спосіб,

що

на

криємо їх дощинками (замість вікон) і матами.
Насіння до інспекту висіваємо просто з паперової
торбинки легко вдаряючи по ній пальцем, уважаючи,
щоб рівномірно сипалися;
можна теж сіяти насіння
пальцями. Сіятlf\.треба густо. Насіння не треба мішати
з піском або попелом. Висіяне насіння присипаємо ін
спектовою (ситом пересіяною) землею (l-1f2 цм гру
бо). Відтак накриваємо інспеrп вікнами й матами. Як
ростинки зачинають кільчитися,

то щодня

здіймаємо

мати (при гарній погоді мати здіймаємо й перед цим),
а на ніч .знову накриваємо.

При дуже поганій погоді

інспекти можуть бути накриті матами не тільки вночі,

aJie

й тоді хоч на годину

-

дві (в полу дне) треба конечно

поздіймати мати. Не треба забувати, що ростина хоче

багато світла й свіжого воздуха;
тому саме інспекти
треба провітрювати. Але провітрювати треба дуже обе
режно, бо холод може знищити молоді, ніжні ростинки.
І так провітрювати треба nостепенно, зразу відхилює

мо вікно всього на центиметер, відтак на два і т. д., аж
доходимо до того, що в тепліші дні здіймаємо вікно

цілком. Інспекти треба провітрювати також уночі,
бо
інакше ростинки задушилися б (погинули б). Але вночі
вікно відхилюємо лише трохи,

при

чому мати

му_сять

бути так розтягнені, щоб закривали всі щілини.
По
вільна виміна свіжого воздуха буде переходити й че
рез мату. Не всі ростини можна однаково nровітрюва
ти, одні є дуже вразливі на холод та другі витреваліші.
Огірки й мельони провітрюємо дуже слабо, каляфіори
й помідори середньо, а всякі капусти, селєри і т. п. до
бре провітрюємо.
Приблизно в три тижні по висіві, ростинкам вже за

густо рости й тому треба їх пересадити (перепікувати).

Пікувати можна лише в гарний погідний день. До цього
треба мати

вже заздалегідь

приготовану

інспектону

скриню, або хто забирається до городництва ті.JJьки для
свого вжитку, може висіяти під одно вікно навіть кіль
ка родів ростин, але на перепікування мусить мати

2-3

вікна. Хто плекав би ростинки в пачках у хаті, то та
кож мусить іх пересадити.
#

7

До пікування треба мати патик грубини олівця; ним
робимо дірочку в землі, вкладаємо до неї ростинку (гли
боко аж по самі листочки) й збоку добре обтискаємр
їй патичком. У споді під корінцями не сміє залишитися
вільне незатиснене місце (діра); корінці мусять бути до
бре обтиснені землею, вони не можуть висіти в порож
нечі. До пікування деяких дуже дрібоньких і ніжних
ростинок треба мати ще й другий патичак у виді щип
ців (..вилочок), яким підважуємо та витягаємо ростинки
з землі. Перший раз пікуємо у віддалі 3-4 цм ростинка
від ростинки. По перепікуванні треба ростинки обовяз
ково підолляти, незимною водою і дуже дрібним (гу
стим) ситком. Також провітрювати треба щораз силь
ніше, головно в тепліші дні. До відхилювання вікон
треба мати спеціяльно до цеї ціли споряджені підстав
ки. Як ростинки вже такі nеликі, що досягають під вік
но, тоді 1реба скриню підтягнути дещо вгору. Якщо
хочемо одержати сильні, здорові, добре розвинені й
закорінені ростини, які мають собі дати раду в Грунті.
тоді не можемо задовольнитися лише одноразовим пе
репікуваням, але мусимо це зробити два, або й три ра
зи. Робимо це тоді, як бачимо, що ростинкам вже є за
тісно (загуста) рости. Пікуємо тоді у віддалі до 10 цм
і знову трохи глибше, як вони роснули. При тому до

бр~ буде вкоротити дещо корінці, тоді вони ще краще
розгалужуються.

Перед пікуванням під.11иваємо ростинки, бо вони то
ді краще витя·гаються з землі. Також по кожнім перепік~rванні треба їх підолляти, при ясному сонці треба їх
затінювати, щоби не · зівяли.
Затінюємо в цей спосіб,
1до вікна (шиби) забілюємо вапном, посипаємо піском,
сміттям і т. п.

Дуже важне діло відповідно

підливати

в інспектах і тут варто придержуватися

ростини

такої засади:

В:lимі майже ніколи не підливаємо, бо внаслідок знач
ної різниці температури, пара водна в інспекті скраплю
ється й ростинки мають подостатком вогкости.
Зате
чим ближче до весни, тоді підливаємо частіше, а ще
пізніше в літі мусимо підливати ростини конечно що
дня.- Завелика вогкість взимі, невідповідне провітрю
вання, за густий ріст, або незрілий (замолодий)
ком-

8

.

пост, спричинюють у ростин хораби т. зв. "чорної ніж
ки". Роспши нап~дені цею хоробою непридатні До ви-

·

саджування до І'рунту.

В інспектах плекаємо ростини до цього часу, аж
поки надворі так не потеплі~, що вже можемо їх ви
саджувати до Грунту,

-

або п.!Jека·rи їх рівнож і цілий

час в інспектах. Тоді можемо осягнути дуже вчасний

збір; ціни на такі вчасні ярини, вип.rrеr<ані в інспектах
дуже високі. Продовж ці.тюго городничого сезону мо
жемо управJrяти в інспектС:Іх: огірки, са.пату, редківцю,

мельони, каляфіори тощо.

Під одно інспектоне вікно

можна по~адити 3--4 огірки; між них треба ще поса
дити салату, доки огірки розростуться, салату вже до
цього часу зберемо.
Редьківцю садимо досить густо,
ок. 5 цм одна від другої; мельони садимо 2-3 під вік
но каляфіарів fг--8. До інспектової управи найкраще
надаються огірки зелені, довгі; салата "королева має
ва.,; редьківця червона "тріюмф"; мельони "берлінські
сіткові"; каляфіори "сніжна куля".
У торговельних городничих закладах інспекти ви

користані продовж цілого літа. ~рім ярин головне місце
в інспектах занимають квіти, аж до осени.

Пізно осінню (в листопаді) інспекти розбираємо.
Скрині забираємо й ук.падпємо їх до порядку. Інспекто
ву земJІю, що була в скринях, вибираємо, пересіваємо

через рафку і висипаємо на купу. На зиму треба її на
крити, щоб не замерзла; під весну знов ужиємо цю r.'ІИ

ну до інспектів. Обірник, який був під інспектами, за
бираємо також, але через літо він так переrниває, що

восені вже ледви подібний до гною, радше подібний до
землі. його гарно укладаємо на купу (у виді призми) і
так зіставляємо. ~'весні добре буде обсадити
обірник
гарбузами, динями, які поразростаються та добре його
затінять. За два роки з цього кінського обірника,

який

даємо під інспекти, повстає інспектова земля; таку зем

лю по перемішанні
з піском уживаємо до інспектів.
Кожний початкуючий, що приступає перший раз до за
кладання інспектів, не має інспектової землі, тому її му
сить заступити компостовою землею. Хто не мnє навіть
компосту, той може порадити собі так: навазити літом
доброї, чорної землі (прим. з ровів) на купу та часто по-
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линати

гноївкою.

Восені

рафІ(у й додати до неї

1

нерекинути,

пересіяти

через

/з частину піску. Під весну мо

жемо ужити тш<у землю до інспектів, але на такій землі

трудніше осягнути такі добрі висліди, як на інспектовій
землі.

ПОДІЛ

УГНОЄННЯ

ГОРОДУ.

Город найІ<раще закладати на рівнині, збо на по
JІудневім і східнім склоні. Більший яринний город му
сить мати конечно недалеко воду, якої потрібно до під

JІивання ростин. Добре, як горо,ТІ. обгороджений.

Ого

рожу робимо звичайно з такого матеріялу, який маємо
під рукою, та нкий найдешевший.

Город

ділимо

на

кнатири, відмежувані доріжками. Звичайно ділимо го

род на

4 части. На одній будемо уnRавляти: каnустяні

ростини, на другійі'крріневі, на третій fстручкові, на че

твертій ~~9вголітні. -

Щороку гноїмо одну частину.

[_н_оїти город треба багато краще, як nоля, (на
поля внетарчає ок. ЗО фір обірника, то ~І~_

1

1

морr

морr гQро

ду треба найменше

'

м 2 ок.

5

95 фір 1 фіра ок. З со_~н.), цебто _f!~
кr. обірнИІ~а. Кінського гною не корисно вжи

вати при ·городництві; бактерії, які знаходяться в кін
ськім обірнику

--

розкладають азотовий квас і він уті

кає, а в землі .'Іишається .тшше nотас і фосфор,
випалює

який

ростини.

На горо.'~ОвІ·н~· :-Ш<Н.Н'Іштu
·гній,_ [Іас н пт-шнім стані

.rti.'Іi1E куря'ІИІUІ

(/l.O підJІИнсtння).

і овечий

Такий гній

33ЛИтиЙ · нодою, або ще краще пюївкuю і добре затка
ний, нжнваємо по

3-4

тижнях до підливання всіх ро

стин і росад, (але І<онечно розnущеним з водою, 1 часть
на 8 частей води). За ціле літо можна nід.:шв::пи цим

, гноєм

найбі.'Іьше

;3

рL_ви.

Неззступимий при городництві компост і його кож

ний nовинен мати. Матеріял на комnост уживаємо: бо
.1ото з доріг, сміття, буряни-хабаззя, саджу, nопіл, ваn
но, відходи з виходків, гноївку, тощо. Усе те скидаємо
на купу. Восені треба цілу купу перекинути ТЗІ<, щоб

верхня верства пішла під сnід, а сnідня наверх. Н:1 весні
перекинути купу другий раз, nізніше третій, а на тре
. ;:·r ріІ< можна ще раз. Компостова куnа nовинна б\!Ти
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затінена дереnами, або скоро ростучими і1 широко.1ист
ними ростинами (!1рим. гарбузами динями).
Компост
дуже nартісний навіз;
одна фіра компосту внетарчає
щонайменше за 4 фіри гною.

tia погноєнім городі, в п~ршому році по гної са
.цимо б:1раболеві й каnустові ростини, в другім році ко
ріневі (цебу.1ю, часник, моркву, селєrи, тощо), (_І в тре
тьому стручкові.

Город мусить бути докладно

оброблений.

Неко

рисно з ПJ1угом пхатися в город, краще перекопати зем

Лю у городі глибоко й солідно рискалем. По перекопан
ні неред садженням ростин визначуємо грядки. В цілім

городничім світі таки звичка, що грядки визначують
':11Ирокі на 1.20 м. Ширші були би невигідні до обрібки;
ніколи при сапанні, або поленні не треба ставати ногою
на грядt<у й затолочувати її, лише треба досягати з стеж
ки. Вужчі. грядки також непрактичні, бо забагато місuя
відпадало· б на стежки. Стежки визначуємо широкі на

25-30

цм; їх :іараз nтолочуємо ногами.

вання грядок потрібний конче шнур.

До визнаЧ\'

Грядки

мусять

бути рівні, а не як загально на селі роблять: посередині
високо викопичсна грядка, а по боках г.либокі борозни.

t-Ia__городі

борізн не сміє бут~.

Таке роблення борізн

може мати оправдання тільки на мокляках, (на мокля

ках городів не закладаємо!), то борозни й випуклі гряд

кИ на городі нам не потрібні. При підливанні ярини на
нерівних грядках, вода сп.11иває, тому тяжко док.11адно

й рівномірно підолляти ростини на грядках.

При підливанні деякі люди

також часто робдяп)

промах, а саме таІ<ий, що підлинають трохи, так наче

Ж<JJІУва.тш б води. Від такого підливання біJІьше шкоди,

як к~ористи, бо коли влиємо під ростину небагато води,

то nона не просякfІс глибоко в землю, JІише трохи її

звогчить та зараз випаровує.
зашкаралуплений

rрунт,

Піс.1я цього .1ишається

доступ

воздуха до

корінців

утруднений і rостина на цьому більше терпить, як має
І<ористь. Тому, коли вже підливаємо, то краще робім це

рідше,

aJie НС ЖалуЙМО ВОдИ; ОДНИМ ведром ВОДИ Т{Ч~'Іі~l
~1і,~о.ІJJІяти найвище 3--4 ростини. Тоді вода просякне
ГJіибоко в землю й довше задержиться там. Ввравді при
цьому земля верхом також дістає тнерду шкарадупу~ ню::1
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спинює доступ воздуха, але тоді мо_жемо зрушити зем

,'Jю сапою (мотикою). Цим .:~егким сшІшшям перl·рин~t:мо
І:О.'ІОСІ\ОВЇ судИНИ, SII01MH I)O;ta ІІЇ)(ХО..'І.ИТІ> вr·ор~· Т~ ІПЇ·

t:at:,

3ате вода, що просякнуJІа uг либ, задержиться там

довший час і тоді ростина може свобіднЬ черпати по
живу, nотрібну до свого швидкого розвитку.

Вкінці не треба забувати, що город тоді дає добрий
дохід, нк в його нложити багато nраці, - тому в городі
иусить бути все дуже дою1адно оброблене.

У П Р А В А
ц в і к л о d і

Я Р И Н.
б у р я к н.

1-Іа~я_l)уря.кі~- _в.исjв_~~-~9 в ~~іП:Іі __t!~_ЕQ~д~у, яка
повинна- бути пухка й багата в nоживу, але не свіжо на
вожсна. Найкраще садити на грядці, добре погноєній
nерегнилим гноєм восені, або в другім році по гної. На

·грял.к'у садимо

4

ряди;

треба вважати, щоб насіння не

буJю загрубо накрите землею, воно повинно находитн

ен

2-3

цм. в :~емлі.

01?.11

упра~_і цвj15~9~~х бур_яків_ _!-{~

~~~~.§~1_9__ Д.Q __т_q_!:_~_§_ ~_(}НИ вирос_тал"! якн~йбіJІьші, 09
чим вони більші, тим гірші в смаку й у відживній вар
тости. Грядку з буряками треба часто .саnати, перекоnу

вати й nолати від хопти. Найліnшою сортою є "Єгипет
ські пласкі" буряки.

Брук в а.

Бруква належить

до каnустових

ростин,

управа брукви подібна до упrави капусти.

-

тому-іf
В кв1ТНt

або в тrавні висіваємо насіння брукви до інспе1пу, (або
на росадник), перепіковуємо

2

рази, відтак висаджуt':мfі

на добре погноєну грядку в 4 ряди, (в ряді що 40 цмJ.:
Грядки треба часто обсапувати та час до часу підо.'1.1Я·
ти. Доброю є сорт~ "Гоффмана" бруква.
-- гор ох.

Горох і всі стручкові ростини, дуже баrатий·!~:fffі!!
конину, дає людині цінну поживу, яка може- яя-t'f\?'!''ff"''М

навіть мяса.
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Горох садимо

дуже вчасною вcrJ-i~~~§:

грядку в третьому .році по гної. На грядку сздимо в З
ряди, а в ряді зерно від зерна щокілька центиметрів,
або купками (по кі_лька :-Jерен) що 15 цм., глибоко на
яких 5 цм.
Як горох посходить, треба його осапати,
пізніше, як уже 15 цм. ве.,1икий, треба його підгорнути
землею та затичити. Тички для гороху не мають бути
гладкі, лише з розгалуженням (ріща). Найліпший горо
довий горох "Телєфон''. З дуже вчасних горохів до
брий т. зв. "Найвчасніший маєвий"; він низький (доро
стає до 60 цм), але дуже вчасний, бо вже в травні дае
збір. Сильно росте й добре родить 'Горох "Делікатес",
але смак його не конче добрий.

дині.

У половині травня висаджуємо насіння дині просто
до rрунту. Садимо у віддалі 2-ох метрів по 2-3 зерна;
як зійдуть, то гірші ростинки

вириваємо, а лишаємо

одну найкращу. Дині вимагають дуже доброї й пухкої

землі, тому найкраще вдаються на купах
інспектової
або компостової землі.
При rрунтовій управі треба
в двохметрових відступах викопати ями (глибокі до 40
цм. о промірі 60-80 цм.) і насипати в них компостової

або інсnектової землі, та щойно тоді висаджувати.
Дальша управа - nідливати й усувати буряни. На вчас
ні-ші дині _треба в кнітні посадити зерна до вазонків та
в травні осторожно пересадити до rрунту.
Дині можна переховувати через зиму аж до сліду
ючої весни, лише nри зборі треба вважати, щоб не nо
обивалися; nереховувати їх в сухім і холоднім місці
(але не морознім). Добра сорта це ,,Грушкові ве
ликани".

Кап уст а.

Каnуста, дуже nоширена й nоживна ярина, має в со
бі багато мінеральних солей. Насіння вчасної капусти
висіваємо до інспекту вже в другій половині
лютня.
В інспекті пікуємо капусту 2-3 рази. ·капусту в інс.пекті
треба добре провітрювати, в тепліші дні вікна здій~1ати
цілком. До rрунту садимо вчасну капусту в половині
квітня на добре вигноєну грядку в віддалі: 3 ряди на
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грядку, а в ряді що

40

цм. Добре пеr>ед садженням ко

рінці замочити в папці (з глини, коровячого гною й во

ди). По висадженні підолляти. Пізніше часто зрушувати
землю та часто підливати.
Капуста буйно росте при
підливанні курячим гноєм. З кінцем червня вже можемо
вирубувати головки. З вчасних капуст найліпша т. зв.
варшавська біла. На її качанах по зрубанні виростають
другі головки. На зиму вона не надається.

Управа пізної капусти така сама, тільки ·насіння піз
ної капусти висіваємо аж на початку квітня, а до Ірун

ту садимо в другій половині
травня, або з початком
червня (заскоро посаджена часто вистрілює). Ії садимо
трохи рідше, як вчасну капусту
(З ряди
на грядку, а
в ряді що 50-60 цм.). Найліпший сорт пізної капусти
це "Бруншвіцька" й "Амаrер". Остання дає трохи мен
ші головки, але тверді й добре переховується через зи

му. На зиму можна її задолувати в рові. В тій цілі ко
паємо рів глибокий на 60-70 цм, широкий ок. 50 цм.
У рові rшладаємо капусту одна коло другої, корінням
надолину. Прикриваємо соломою й землею.
По обох
боках (кінцях) рова треба лишити щілини, але як за
чинаються морози, то люфти треба закрити соломою.
Так переховувана капуста
знаменито зберігається аж
до

весни.

Управа інших

родів

капусти, прим. волоської та
Волоська
кучерява капуста, найпоживніша, має багато білка, то
му заслуговує на поширення.
Найліпшою сортою во
лоських капуст це вчасна "Адвент" пізна "Де Вер
тус". Добрі сорти червоної капусти це "Гацо" (вчасна)
і "Житавська" (пізна). Капусту, при управі городовій та
полевій, не треба часто садити на однім і тім самім міс
ці, бо дістає хоробу т. зв. ,,килу капустяну".
червоної, нічим не різниться від звичайної.

І{ а л я ф і о р и.

Каляфіори це

люксусова капустя
рожі,
дуже
смачні й поживні, а в парі з цим все й всюди на ці го
ловки великий попит.

-

так сказати

-

на ростина, що замість головки творить

Насіння каляфіарів висіваємо до інспекту в поло
вині лютня. Але, щоб мати каляфіори ціле літо й осінь
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аж до зими, можна висіва rи їх щодеякий час від лютня

аж до кінця червня. В інспектах пікуємо каляфіори :2
рази. Провітрювати треба їх більш обережніше, як ка
пусту, це пізніша ростина. l(аляфіори, висіяні до інспек
тів в половині лютня, можна висаджувати на грядку вже
в половині квітня.
Вони потребують землі доброї, на
поганім rрунті не вдаються. Гноїти під них треба ста
рим, добре перегнилим гноєм, або компостом, або ще
краще одним і другим. Компостом найкраще гноїти
в той спосіб: в це місце, де має прийти ростина, вико
пуємо рискалем ямки й до них насипаємо компосту. На
той насипаний компост садимо ростинку (корінці
пе
ред цим змочені в папці) і добре обтискаємо землею.
Садимо З ряди на грядку н ряді що 50 цм. При садженні
треба вважати, щоб не садити заглибоко, тільки по ко

ріневу шийку, цебто так глибоко, як росли в інспек
тах. (В інспектах пересаджуємо все глибше!). Каляфіа
ри треба добре підливати та часто осапувати. Пізніше,
як вони вже творять овочі (рожі), треба їх затінювати,
бо інакше жовкнуть, а це обнижує їх торговельну вар

тість.
Рожі можна затінювати
лопухом, або таки їх
власним листям, нагинаючи, чи надламуючи його так,
щоб затінювали овоч. Добра, випробувана сорта, що
не заводить навіть в гірших умовинах це ,:Піонір".
Ка л яре па.

Калярепа це споріднена ростина з капустою, фор
мою подібна до брукви.
Вона надається
до варення
зупи, її можна також споживати сиру. Калярепу висі
ваємо до інспекту від половини лютня через
цілу
весну та літо. Висівати її нараз у великій
скількости

менше корисно, зате добре висівати її часто що З-4

тижні, щоб все була молода, стара недобра (ликоватіє
і твердне). В інспекті треба їй раз або два перепікувати.
До Ірунту висаджуємо (першу партію) при добрій по
годі, вже на початку квітня. Добру, сочисту і мяку ка
лярепу

одержимо лише

на добре

погноєнім і вагкім

!рунті, тому треба їй добре підливати. КаляреПу сади
мо 4 ряди на грядку, в ряді що ЗО цм, але найчастіше
садимо поміж капусту, каляфіори, огірки і т. п., бо вони
люблять положення трохи затінене. Деколи на грядІtі
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управляємо саму ка.71Ярепу, тоді по зібранні
можемо
Іюсадити на щи самій грядці ще пізну капусту. Добрі
сорти: віденська бі.ІJа й віденська CJ1Ba.
Г о р о д о в а

к у к у р у д з а.

Кукурудзу висаджуємо в половині травнЯ до r'рун
ту у відступах бОХЗО цм. Садимо по

3-4 зерна разом.
Добре вдається на !рунті в другому році по гної, або
ще краще на !рунті погноєнім компостом (компост да
вати в ямки, там де прийдуть зерна).
Як
посходить,
треба кукурудзу осапати, пізніше другий раз осапати

та дещо підгорнути землею. Доброю сортою цукрової

кукурудзи є "Тріюмф".
Мак.

Мак висіваємо в квітні на добре вироблену й по
гноєну грядку. Сіємо 4 або 5 разів на грядку. Звичайно
насіння маку мішаємо з потрійною скількістю піску, бо
тоді краще його висівати. Мак треба якнайскорше са
пати,

а

коли

пасходить

за 'Густо

-

прорвати,

лишаю

чи ростию<у від ростинки на 20 цм. Дальша управа по
лягає на дво- або трикратнім сапанні.
Морква.
Морква, дуже смачна й здорова ярина, мусить бути
в кожнім городі. ~о2кву висіваємо f{a !'РЯдку в другі~

році по гноJ (по бараболі, огірках і т. п.). С:jвт!і уреб_~
д_уже вчасною весною, або пізно восені (в листопаді).
Широкометно не добре висівати насіння моркви, бо тоді
не можна добре обробити (осапати). Найкраще висіва
ти в ряди (5 рядів на грядку); як висів вийде загуста,
тоді молоді ростинки треба прорвати так, щоб вони ро

сли Y_!!!~J.I.!lлi 5--8 цм. Моркву треба хоч три рази оса
пати. З rрунтових - добра сорта моркви т. зв. "Нантей
ська''. Через зиму морква добре переховується в піску
(у пивниці), або задалована в рові, подібно як каруста.
Хочемо мати дуже вчасний збір моркви, то в лютні

писіваємо її до інспекту, а там плекаємо. Моркви ніколи
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не пікуємо, .ТІише як загустий висів, тоді прориnаємо.

До інспектоної управи найкраще надається "Верту" і
"П"1риська карата''. Вона ма.ла, але дуже добра н смаку.
О

r ір

ки.

Огірки можемо управляти в інспектах, або на rрун
ті. Іі.Е~!Ц_~ _висівати . насіння старше, дво- або трилітнє
(насіння огірків сходить до 8 .7Jіт), бо такі огірки силь
ніше родять. Огірки J_Іюблять добре погноє~ий rрунт
(комностом, коровячим гноєм, або з виходків). На по
ганій землі, копаємо насередині грядки рівчик, даємо
там гною (з 10 цм грубо) і накриваємо його землею.
Огірки сіємо до rрунту в половині трави~.
На одну
грядку даємо тільки один ряд. Посередині грядки ро
бимо рівчик 5 цм. глибокий і до нього висіваємо на
сіння огірків, так густо, щоб зерно від зерна було на
5-8 цм. Опісля рівець засипаємо землею (з 5 цм грубо).
Як огірки посходять і підростуть, прориваємо їх так,
щоб ростинка від ростинки була що

лишаємо ю1йсильюш1

ростинки.

25

цм;

при тому

Поки огірки розро

стуться, треба їх кілька разів осапати й вкінці трохи
підгорнути.

-

Огірки люблять вогкавий

rрунт, тому

як посуха, треба їх добре підJІИвати, зокрема тоді, як
уже родять. Огірки треба зривати що З дні, як старих не
зірвати, то другі не розвиваються.

Хочемо мати ще вчасніші огірки, тоді

в половині

квітня висіваємо їх до вазонків, паперових торбинок,
або до шкаралуп з яйця. Вазонки переховуємо в інспек
ті, або навіть у хаті. За місяць висаджуємо їх на rрядку

(що

25

цм). При пересаджуванні треба вважати, щоб не

ушкодити корінців, або не зломити била (гону). Деякі_
огородники роблять вазонки

( спеціяльними

приладами)

з гною; вони дуже практичні, при пересаджуванні ~
стини не треба її з такого вазонка виймати, лише з

:33., ~

зонком садимо до rрунту. ВазоноІ< з гною в 1·рунті пе
регниває та корінці .переходять крізь його стіни,. ~-r-Іііііг
з якого був зроблений вазqнок, дає одночасно Iioжt-tttr'
ростині.

-- -

З багатьох сорт rрунтових огірків найкращі: ,,lf><:)~-~
ліцькі'' й "Ліrніцькі".

помідори.

Помідори належать до тої родини, що й бараболя.
Насіння помідорів висіваємо до інспектів в лютні, або
на початку березня; воно може бути й старше; насіння
помідорів сходить до 7 літ. В інспектах помідори треба
З рази пікувати. Третій раз пікуємо у віддалі що 10 цм.
Зпочатку треба помідори дуже обережно провітрюва
ти, а пізніше (по перепікуванні) пронітрю9ати щораз
частіше. До t'рунту висаджуємо помідори
від
18.
травня до І О. червня. Добре теж висадити їх скорше· до
rрунту, але звичайно коло

15-го,

16-го травня

прихо

дять приморозки, а помідори дуже вразливі на холод.

Хто хоче мати частину вчасніших помідорів, може по
радити собі так: при третім пікованні, замість садити
помідори до інспекту, висадити їх до вазонків, або до
паперових торбинок. Вазонки, чи торбинки вкладаємо
до холодного інспекту, можемо теж обійтися без ін
спекту, лише тоді над вазонками робимо з лат (з дрюч
ків) руштування так, щоб можна було їх на ніч накрити
матами. ~, вазонках помідори можуть мати деко.11и за
вязю;t овочів, щойно тоді
висаджуємо
їх
обережно
в rрунт. Паперові торбинки роздираємо й висаджуємо
ростину.

,

Помідори садимо на rрунті, погноєнім компостом,
або добре перегни-\им гноєм. Помідори на свіжім гною
(взагалі на дуже буйній землі) не добре садити, бо
дуже буяють і не дозрівають. Помідори садимо рідко,
щоб вони себе не затінювали, та мали достаточну сt<і.1ь
кість світла; рядок від рядка даємо що 80 цм (деколи
навіть до І м), а одна від другої що 60 цм. Перед са
дженням вбиваєм о палики
( ок. 1.50 м високі) і коло
кожного палика викопуємо рискалем ямку.
(Хто має
компост, добре насипати його в ті ямt<и).
Помідоrи
садимо коло палика й ликом привязуємо їх до палика.

Без паликів помідорів не можна плекати. Дехто за
хваJtює карлаві помідори, які можна управляти без па

ликів, але в практиці нічого путнього з цього не вихо
дить і поручати їх не можна.
дори треба добре підол.1яти;

По висадженні. помі
пізніше підливаємо їх

-

один, або два рази тижнево.

Не треба допустити, щоб помідори rозга.ІJужува.1И-
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ся так, як дерево, лише всі бічні гони витинаємо (пензе

руємо). Лишаємо тільки один або два гони, а при кінці
серпня й цим витинаємо вершок, щоб дальше вгору не
росну.ТJи. Ui бічні 'Гони витинаємо на те, щоб вони Ііе

забира.rш поживи та не ослаблювали корча, тоді овоч
краще розвивається. Але не треба забувати, що відти
наємо гони, а н~ листки! Листками ростин а віддихає та
воно І\онечно потрібне для ростини.

-

Найліпша сорт~

помідорів це "Люкуллюс",
добрі також: "Туксвоод",
"Гетеросіс" і "Дунські".
Помідори можна їсти не тільки сирі, а.ТJе також ва
рити з них зупу, сос,· до того зелені

помідори можна

квасити на зиму так, як і огірки.

П а п р и н а.
Управа паприки подібна до управи помідорів. На

сіння паприки висіваємо в той самий час до інспектів,
що й помідори. В інспектах треба росаду два рази пе
репікувпти. В другій полоьині травня виwаджуємо на
грядку (в 4 ряди, а в ряді що ЗО цм). Паприка хоче до

бре пропюєного rрунту, нічим не затінеf!ОГО, де багато
сонця й теп,rrа. Часто управляється паприку цілий ч~с
у інсrrсктах.

Доброю сортою є "Кардинал".
п о р і.

Порі це rюстина подібна до часнику; добра на за
Насіння висіваємо в березні до інспекту,
а в травні садимо
ростинки на глибоко перекопану
кришку.

грндку, в другому році по гної. Садимо в віддалі:
дів на грядку, а в ряді що

15-20

5

ря

цм. Порі Jrюб.пять вої

кавий і пухкий rрунт, тому треба їх добре піддивати й
часто сапати.

Порі чере:з зиму добре

переховуються

в пивниці в піску, а зимові сорти можуть зимува1~и на

грядці; на весні, вони

нчасні

-

готові до вжитку. Добрі сорти
французhкі, пізні, зимотриваJrі "СuТJонь".
пор і чк и.

Порічки це кущ, що доростає до висоти 2-ох м.
Овочі порічків дуже цінні, з них вироб:шють мар~іодn-
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ди, соки, знамениті вина і т. п., а сирий овоч

-

це не

абиякі ласощі для дітей. Тому заслуговують теж і вони
на

поширення.

Порічки можна розмножувати через діJІення стар
ших кущів, через відкладки, або зі штубрія. Діленням
розмножуємо так: вчасною весною викопуємо старший

корч і розділюємо його (розрізуємо гострим ножем) на
кілька частин, але кожна частина мусить мати добре ко
ріння (грубше й волоскувате), інакшР не приймається.
Як хочемо розмножувати через відкладки, тоді вчас
ною весною доокола старшого корча копаємо малі рів
чики (до 1О цм глибокі) і в ці рівчики нагинаємо одно
річні гони. Кінець гону загинаємо догори та привязує

мо його до патика (щоб він просто роснув), а середину
тону прикріплюємо патиком (у виді вилочок) до землі

й в цьому місці гін загортаємо землею. його треба ча
сто звогчувати водою. Продовж JІіта гін випустить ко~

рінці, а восені яідрізуємо його від матірнього пня (в тім
місці, де вироснули корінці) і яисаджуємо на місце при
значення.

Хто хоче розмножувати порічки з штубріп, повинен
пізнаю осінню або з початком зими, вирізати однорічні
гони і через зиму персховати їх в піску в пивниці. На
весні ці штубри садимо на грядку.
Перед садженням
приготовлюємо їх ось так: спід зрізуємо скісно при са
мім очку (але так, щоб очка не нарушити), а верх зрізує
мо так, щоб понад очко гін виставав 2-4 цм. Штубер
має бути довгий ок. 20 uм. 12 годин перед садженням
треба намочити їх у воді. До землі садимо скісно й то
так глибоко, щоб над землею в иставала
тільки одно
або два очка. На ці очка також нагортаємо землю (5 цм

грубо, у виді кіпців) і часто її звогчуємо. По кількох
тижнях кіпці розгортаємо. Восені пересаджуємо моло
денькі корчики на окрему грядку, щоб добре розросли

ся. ·на другий рік гони треба вкоротити, щоб сильніше

ро.згалузиJІИСЯ. Щойно на л.ругий рі!< восені висаджуємо
їх на стале місце у віддалі 2Х Р/2 м. Порічки вимагають
потноєної й дуже глибоко (до 50 цм) перекопаної землі.
Порічки (і всі корчі) треба садити (не так, як· овочеві
дерева)

- завжди хоч 5 цм глибше, як вони росну.11и.
Щороку восен! землю коло порічак треба глибоко
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перекопати та через літо бодай 2 рази пересапати. Що
З роки треба гноїти гноєм та щокілька літ звапнювати,
але гноїти й вапнувати в одному й тому самому році не
треба!- Порічки треба очищувати й проріджувати, ви

тинаючи при самій землі галу~ки, які мають понад 4 лі
та, та слабі однорічні гони. Робимо це пізно восені.
Порічки маємо жовті, червоні й чорні; добре сади
ти всі разом, тоді краще запилюються. Але чорних не
садити багато, вони надаються до вирібу, властиво

на забарвлювання вина. Добрі сорти є: "Голяндський"
(білі й червоні).

Інші роди корчів, прим. аrрести, розмножуємо й
плекаємо в той самий спосіб, що й порічки.
Петр у шк а.

Управа петрушки така сама, як і моркви. Уї насіння
висіваємо на грядку в другім році по гної

-

дуже вчас

ною весною, або пізно восені. Через зиму петрушка до
бре переховується в пивниці в піску; може також зиму

вати на грядці. Найліпша

-

цукрова півдовга.

Ра б ар б ар.
Ра барбар це рости на подібна до лопуха; з 11 гонів
можна робити знаменитий компот, лєrуміни, а навіть
вино.
Рабарбар можна розмножувати
з насіння, або
з коріння. Краще розмножувати з коріння: Корч вико
пуємо й ділимо (розрізуємо) його на кусники (на 4-8
саджанців). Рани треба зараз засипати мілким деревля
ним вуг лем. Висаджуємо до погноєного й дуже глибоко
перекопаного rрунту у віддалі 1 метра; вчасно на весні,
або пізно восені.
Хто хоче закладати більші плянтації рабарбару~ му
сить розмножувати його з насіння.
Насіння висіваємо
в березні до інспекту, перепіковуємо його раз, а в квітні
висаджуємо на грядку (в 5 рядів що ЗО цм), де рабар
бар буде до осени. У вересні пересаджуємо його з гряд·
ки на стале місце.
На однім місці рабарбар росте дов·гі літа. На зиму
треба його приложити (прикрити)
гноєм, а на весні
окопати. Гони вирізуємо на весні й в літі; в осені вони
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ликонатіють. Не можна ниломлювати нараз всіх гонів,
лише ті, що найкращі.
Виломлювати треба при самій
земJІі. Не треба допускати, щоб рабарбар творив насін
нн, бu це сильно ослаб.ТJює ростину, тому насінні гони
треба зараз виломлювати.

Найліпша сорта

-

рабарбару не вимагає

це "Королева Вікторія". Улрава
великих заходів і він

повинен

знайтися в кожнім городі.

Р ед к і в ц я.

Уже від ~ерших днів березня висіваємо редківцю
на добре вироблену грядку, ~ другім році по гної. На
грядІ<у сіємо 6-8 рядів. Редкінцю можемо також са
дити коло огірків, каляфіарів і т. п. Тому, що вона ско
ро старіється, а така вже не добра до вжитку, внеіває

мо її в невеликих скількостях та часто (що 2-3 тиЖ
ні). Коли хочемо мати дуже вчасну редківцю, тоді
висіваємо її

n

лютні до інспекту й там плекаємо;

де

коли за б тижнів по висіві вона готова до вжитку.

Добра сорта це "Тріюмф".
С а л ат а.

Насіння салати висіваємо до інспекту при кінці лют
ня або на початку· березня. В інспекті треба салату один
або два рази перепікувати та добре провітрювати. (а
лату можемо стало плекати в інспекті, або пересадити
на добре погноєну грядку.
На грядку садимо б рядів

та в ряді що

20-30 цм (можна садити також

поміж

огірки каляфіори і т. п.). Са.ТJата любить добре погноє
ний і вагкий rрунт, тому салату треба обильно підли

вати. Хто хоче мати молоду салату на ціле літо, висіває
її в кіJІькатижневих відступах аж до липня. Найліпші
сорти це "Коралева маєва" і "Нон плюс ультра" (піз
ніша).

Сал єри.

Салєри це ростина споріднена з петрушкою. Вона
ш1дається на закришку, а можна споживати її також як
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салату з бараболею. (Тоді краємо салєри на платочки,
додаємо цебу.пі й страва готова).

СаJІєри висіваємо до інспекту в лютні, або на по
чатку березня.
В інспекті перепіковуємо її два рази.

В квітні садимо на ·грядку, в другім році по гної, у від
даJІі: 4 ряди на грядку та в ряді що 15 цм. Уліті треба
добре під.ІJивзти й спушуаати землю. У серпні коло
кожної ростинки відгортаємо землю та всі корінці по

боках відтинаємо.
Відтак осипаємо їх знову землею.
Можна обійтися й без цього обтинання корінців, але
тоді не

ол,сржимо гарних і гладких коріневих бульв.
Доброю сортою є "А.пябастер".

Фас о л я.
Маємо багато родів фасолі; найцінніші шпараrові,
цебто такі, що їх стручиння не мають лика та їх можна

їсти назелено. Фасоля дуже поживна, тому треба її ма
сово споживати.

Фасо.11ю висаджуємо до Ірунту в половині травня.

Вона вимагає добре виробленого Ірунту, але не наво
женого (садити в третьому році по гної). Тич ну фасо
лю садимо в ряди, віддалені від себе

50-70

цм та в ряді

що 30-50 цм no 4 зеrна. Як вона вже трохи підросте,
треба її осапати й огорнути землею. Пізніше треба дати
тички. Низькі відміни сіємо
і віддалені від себе

30-40

я рівці глибокі

3--4

цм

цм. В ряді сіємо густо майже

що центиметер. З тичних фасаль доброю відміною
є "Монт д'ор" і загально відома чорна велика й біла ве
лика та "Корона". З піших дуже доброю сортою є "Зо
лотий дощ", "Перлояа" і "Хефрієр".
Т р у с

uа

в

u

и.

Трусканки :.'.1ожна розмножунати з насіння, aJI~ най
частіше практикується розмножування паrінцями, в цей
спосіб: трусканки випускають багато вусів, ці вуси ви~
пускають корінці, якими чіп.т:шються землі. В той спr.

сіб повстають ноuі корчики.

U~ороку по ouo•ryвaнui~

треба нуси повтинати й ноні І<орчики усунути з rрядкнс.
l.lі

нідрі~нtні

корчики

Трускаuки садимо

можна

посадити

3 рнди на грндку

на

нову

rря,тку.

в ряді що ЗG llМ~~

2З

Найкращою порою до садження

це місяці

-

серпень

і вересень. Садити треба в хмарні дні або вечором. По
нисадженні треба добре підолляти, а в часі посухи під
.:Іивати щодня, аж до цього часу, доки відрізні добре
не вкоріняться (2 тижні). Грядка під трускавки повинна
бути глибоко перекопана й добре погноєна. Також до
бре по висадженні розкинути обірник поміж рядки. Ча
сте
осанування,
підливання й догноювання
грядки
з труекавками впливає на обильне овочування. Перед
овочуванням добре під корчикамн насипати трачиння,
або дати соломи, на те, щоб овочі не набирали на себе
глини.

Хочемо розмножити трускавки з насіння, тоді висі
ваємо його в березні до інспекту, перепіковуємо один
раз та з кінцем квітня висаджуємо на грядку таксамо,

як корчики розмножені з пагінців. Пізніше (звичай
но в серпні) мусимо вуси повтинати, щоб трускавки не

загуснули і тоді майже жадної користи з них не бvло
би. - Доброю сортою є "Шарплєс" і "Ріrен".
Це б у л я.

У11рава цебуJІі в нас декуди дуже поширена.
Хто
хоче одержати цебулю "димку", висіває насіння в часі
від березня до травня просто на грядку. Можна сіяти
широкометно, <Ме краще в ряди (6 рядів
H:J грядку),
тоді можна краще й скорше обробити (полоти й сапа
ти). Восені (у вересні) вибираємо її, сортуємо й добре
просушуємо. З початком листопада висаджуємо цебу
.іІІО "димку" на грядку (в 6 рядів що 15 цм ок. З цм гли
боко), а 3 кінцем цього ж місяця накриваємо її гноєм.

, На

весні гній треба зграбати.

-

вати цебуJІі "димки" восені, той

Хто не хоче висаджу

мусить переховати її

чере3 311му в сухім і теплім місці

та щойно на весні

(Звичайно в квітні) висадити до rрунту. Управа цебулі
в той спосіб триває два роки.
Можна теж в однім році в_ідразу з зерна ВИП.І!е_!{~_!і

ве:ІИку цебуто. Насіння цсбулі нисіваємо

до ін~пекту

(в часі від І .С). -лютня до 5. березня). В інспекті цебулі не
ІІіІ<уємо. В травні висаджуємо її на грядку (в 6 рядів,
а одна від другої що 15-20 Ц:\1). Перед садженням ут_~-
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шн:мо (вкорочуємо) їй корінці

й

листочки.

Пізніше

треба часто осапувати, цебуля не ~юбить забурянення

.

-хопти.

Цебу.тІя, така городовннз, щu не /Іюбить г,rшбоко пе
рекопаного r·рунту, ~ому під цебулю копаємо дуже міл

ко. Цебуля найліпше вдається в другім році по гної,
цебто по бараболях, капусті, помідорах, тощо. Добре
також на ·грядку, яка призначена під цебулю, носені роз

кинути гній та на весні зграбати. Цебуля дуже вдячна
за потасовий і

фосфоровий погній, тому

під цебулю

добре розсіяти попіл або лотасову сіль. Цебуля добре

~носить посуху і може обійтися без підливання.
Цебуля не буде гнити, але треба її по вибранні пе
ресушити

2-3

дні на сонці. Добрі сорти це:

го.rюва, угорська і житавська,

залізна

але остання часто "ви

стрілює", цебто творить насіння.
1

Цебуля, це городовина багата
на фосфор;
люд
потребує фосфору до бу до ви
ролю відограває фосфор при
тому цебулю повинен кожний

)ський орrанізм конечно
; костей, а також велику
';будові інших КJrітин, -

і якнайчастіше споживати!
ч о с н и к.

Управа чоснику такасам а, що й цебулі димки; з кін
цем березня або на початку квітня висаджуємо його на
грядку (в 6 рядів що 15 цм ок. З цм глибоко) в другому

році по гної. У .1іті вважати, щоб ·грядка не забурянила
ся й тому часто салати. Восені вибираємо чосник і до
кладно

просушуємо;

продовж

зими

переховуємо

чос

ник у сухім і теплім місці. Чосник можна також виса

джувати на грядку з початком листопада, та з кінцем
цього ж місяця накрити грядку гноєм. На весні г~ій
зграбати.
Шпара
Ця городовина,

r

и.

хоч мадо в нас

поширена,

дуже

цінна і дуже смачна та має велику скількість білковин.
- Насіння шпараrів нисіваємо з кінцем березня до ін
спекту. Як маємо вільний інспект, можемо їх там пе-
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репікувати й плекати через ціле літо в інспекті, а восені
висадити до rрунту на стале

місце. Можна також ви

сіяти просто на грядку (в квітні). Сіяти в рндки, подібно
як

моркву;

нк

ростинки

nосходять

загусто,

треба

їх

прорвати. Землю добре спухчувати та підливати й так
аж до осени.
Щойно восені висаджуємо шпараrи на
стале місце. Шпараrи це довголітня ростина й тому при
закладанні
шпараІ'арні
1нусимо числитися з тим, що
шпар.аrи можуть роснути на однім місці около
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літ.

Шпара1·и добре удаються тільки на пісковій землі! Але
коли хочемо управляти їх на тяжкій землі, можемо по

радити собі так: копаємо рівець і насипаємо до нього
піску; в це місце, де прийде ростина, даємо компост.
Шпара1·и садимо в ряди, що 1.50 м та в ряді ростина
від ростини має бути відда.'Іена ок. 50 цм. На зиму треба
шпарш·и

накрити

гноєм.

Дальший догляд такий: осапувати й час до часу·
підсилювати їх гноївкою. В першому й другому році по
висадженні не дають вони ніякої користи. Вправді де
хто зачинає вирізувати шпара1·и вже в другому році,
але це не вказане; цим молоді ростини сильно ослаблю
ються та пізніше вони вже ніколи не зможуть добре
розвинутися. Шпараrи можемо зачинати вирізувати
в третьому році і то найвище 3--4 шпараrи з одного
корча найсильніші. В пізніших літах вирізуємо що
раз більше, обмежуючи час тривання збору до поло
вини червня.

Що б літ треба шпараrарню навазити вапном. До
брою сортою є "Бруншвіцькі" шпараrи.

Ш піна т.
Ця ростина дуже мало в нас поширена, хоч це ду
же цінна городовина та має в собі багато білковини й
заліза. Шпінат дає дJІя хорих, головне для малокровних,,
першоклясну

поживу.

Шпінат висіваємо просто до rрунту, зараз від вчас

ної весни, аж до пізної осени (що 3-4 тижні) .. МО}К~~::
сіяти широкометно, але краще в ряди (як моркву) 4-=-ЕГ
рядів на грядку. Рядова управа все корисніша тому.- щ-с;r~"
поміж ряди можна сапати та це значно підноеитьс w~-=
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жаи 1 якість rородовини. Шпінат, висіяний восені, пе
резимовує в rрунті. Увесні, скоро лише сніг згине, він
зачинає розвиватися та вчасною весною вже готовий
до вжитку. Шпінат висіваємо на добре погноєній гряд
ці. Він любить півтінисте положення.

Найліпші сорти це: "Гаудри'' і "Фірофляу".

З Б У Т

Г О Р О Д О В И Н.

Рентовиїсть городництва залежна не тільки від вмі
лого плекання ярин, але також від доброго збуту. Це

треба мати вже заздалегідь на увазі й відповідно до
цьогро примінити та держати свій город.
Треба роз
глянутися на які ярини найбіJІьший

попит і тоді та І< і

ярини масово управляти. У торговельнім городі, цебто

в такім, що має достарчити ярини на збут, не мусимо
управляти багато родів ярин, вистарчить два - три
роди, але на широку скалю. Наприклад селяни в око
лицях Заліщик дуже масово управляли помідори й то
так багато, що місцеві ринки може й десяту часть зі за
гально продукції не запотребували. Але цим ніхто не
журився. Селяни-продуценти помідорів вибирали зпо
між себе метких і підприємчиних людей та висилали їх
до далеких міст. Вони там 1.mшукували ринки збуту, при
силали повідомлення про запотребування й товар ва
rонами відїзджав у таке місце, де був на нього великий
попит і добра ціна.

В іншім місці
подібно робили плямтатори рабар
бару; десятки морrів цеї городовини в одному селі ні
кому не наганяли страху про збут,
люди
потрапили
знайти добрі ринки збуту. Чужа людина посередник
не робив тут інтересу на селянській праці.
У нас подібно можна робити не тільки з яринами
виплеканими в городі, але й з лісовими ягодами, гри

бами, тощо.

Річ ясна, що такі речі не можна робити

одинцем, лише в гурті, зорrанізовано.
Деякі городовини можна перероблювати
соки, повила, консерви, тощо.

на nина,

Uим повинна занятися
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на ша кооперація, а це теж у свою чергу піднесло би
доходовість городництва та чимало людям дало би за

няття. Усі Кружки "Сільського Господаря" повинні по
дбати про те, щоб у кожнім селі заведено інспекти та
щоб кожний господар навчився сільського городництва.

При помочі практичних і фахових лекцій, показів, кон
курсів, окружних і повітоних сходин, творенням город
ничих секцій треба малоземельному селянинові вказати,
що кожний
клаптик неврожаю
може при дбайливій
праці принести більші користи, як зле ведена інша го~
сподарська ділянка.

Сьогодні, як клич "Здобуваймо наше місто" такий
реальний стався, конечно треба подбати, щоб у селах

ані одна грудка землі не лежала даром та масовою про
дукцією гарних городовин уможливити розбудову рід
ного промислу в містах і перерібки городовин у кон
серви та інші споживчі засоби.
Стомиленими кроками здоганяймо наше занедбане.
Синів, к Риманова,
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