ЧУДО ЗЕМЛІ

На цих фото кущі висаджені по два штуки на ямку і сформовані у одне стебло, тобто на кожен кущ залишаємо одне стебло,шляхом пасинкування,так як у нас у ямі два кущі- отримуємо два стебла. Де взяли два кущізгадайте,висівали по три насіннини на стаканчик,після сходів залишили два кращих,так два вкупі і ростуть,
два не розділяючи висаджуємо.Такий спосіб вирощування підходить тільки для цього сорту,томущо він має
тонкі пагони і розріджене листя.Високорослі сорти більш потужнього росту висаджуємо по одному кущику на ямку і
формуємо у одне стебло.Баклажани,перці та низькорослі сорти помідор,не пасинкуються.

На пасинкованих стеблах залишити по три кітиці і верхівку прищепнути над третім листком,цим заходом ми припинемо
ріст куща вгору. Отримаємо 9 грон на кущ-30-40 помідор всередньому ПОРАДА:якщо ви помітили що завязь

погано утворюється і цвіт облітає,обробіть квітучі кітиці препаратами типу БУТОН,ЗАВ”ЯЗЬ,що
покращить завязуванння,або аптечною борною кислотою 10грам на 10літрів води.

Кущі бажано підв’язувати на шпалеру(див. фото)Вздовж рядка забити арматуру і натягнути шпагат.Кожен пагін
закріплюйте довільно до шпагату шнурком,не туго,залишаючи місце для потовщення штамбу.За такого способу –кущі
краще провітрюються і менше хворіють. За ними легше доглядати.

ЯК ОТРИМАТИ СВОЄ НАСІННЯ:для збору насіння виберіть два найкращі кущі і посилено їх
доглядайте та захищайте від хвороб.З першої,або другої кітеці зірвіть найбільші стиглі плоди,без ознак
захворювань та деформації(див. фото).Покладіть у кімнаті для подальшого достигання.Коли плоди набудуть
темно-малинового кольору,а на дотик стануть м’якими-можна приступати до збору насіння.Для цього нам
потрібні суха чайна ложка,ніж,сухий стакан.Увесь інвентар обов’язково має бути сухим,томущо якщо до
вилученого насіння потрапить вода,воно проросте і стане непридатним.
Розріжте плід, ложкою виберіть у стакан насіння разом із соком ,накрийте стакан кришкою і поставте його на
два дні у тепле,темне місце,для бродіння.Через два дні насіння разом із м’якоттю підніметься у верхню
частину стакану,а освітлений сік, у нижню.Вилийте насіння на дрібне сито і протріть під струменем води до
повного зникнення м’якоті та освітлення самого насіння до світло-жовтого кольору.Відкиньте насіння на
марлю та відіжміть воду,потім розкладіть його тонким шаром на підносі і висушіть у теплому місці(кухня-на
шафі).Після просушки насіння протріть його між лодонями та пересипте у пляшечку закрийте герметично
кришкою,підпишіть(різ збору та назва) та покладіть на зберігання до холодильника(зберігається 3-4 роки).

