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Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня

   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 7.34 19.07 11.33
Вi цебск — 7.24 18.55 11.31
Ма гi лёў — 7.24 18.57 11.33
Го мель — 7.19 18.54 11.35
Гродна — 7.48 19.22 11.34
Брэст    — 7.48 19.24 11.36

ЗАЎТРА
Па па ня дзел ках бу дзіль нік зві ніць у 

два ра зы гуч ней, чым звы чай на. Пры-

чым з не пры ха ва най зла рад нас цю.

Адзін хлоп чык так за віс у вір ту аль най 

рэ аль нас ці, што яго прый шлі ра та ваць з 

рэ аль на га ва ен ка ма та.

— Мне зда ец ца, Джон, што муж 

здрадж вае столь кі ра зоў, коль кі пра 

гэ та ве дае жон ка.

— Не бо лей, сэр.

— Што за дзень сён ня та кі, ужо злосці 

не ха пае!

— Ма гу па зы чыць. Вер неш з не вя лі-

кі мі пра цэн та мі.

— Ка ха ная, а ча му ты ўвесь час 

вочы закочваеш?

— Маз га мі лю бу ю ся!

11 СА КА ВІ КА

1845 год — на ра дзіў ся 

(вёс ка Ця ру ха ця-

пе раш ня га Го мель ска га ра ё на) 

Ва сіль Пят ро віч Ер ма коў, ра сій-

скі ма тэ ма тык, член-ка рэс пан-

дэнт Пе цяр бург скай АН (1884). У 1868-м скон чыў 

Кі еў скі ўні вер сі тэт, дзе і пра ца ваў. У 1884—1886 

га дах вы да ваў «Ча со піс эле мен тар най ма тэ ма-

ты кі». Аў тар на ву ко вых прац па ма тэ ма тыч ным 

ана лі зе, ал геб ры, тэ о рыі ды фе рэн цы яль ных 

ураў нен няў, ме ха ні цы, пад руч ні каў і на ву ко вых 

да па мож ні каў для ВНУ.

1903 год — на ра дзіў-

ся То дар То да-

ра віч Кляш тор ны, бе ла рус кі 

па эт, пе ра клад чык. Аў тар 

паэ тыч ных збор ні каў «Кля-

но выя за веі», «Све та це ні», 

«Вет ра зі», па эм «Бе ла русь», 

«Сля ды да рог» і ін шых тво-

раў. Пі саў для дзя цей. Асоб-

ныя вер шы Кляш тор на га па-

кла дзе ны на му зы ку. У 1936 го дзе арыш та ва ны. 

Рас стра ля ны ў 1937-м. Рэ абі лі та ва ны ў 1957-м.

1911 год — на ра дзіў ся Леў Юр' е віч Га-

рош ка, бе ла рус кі рэ лі гій ны і гра-

мад скі дзе яч, да след чык гіс то рыі рэ лі гіі і царк вы 

ў Бе ла ру сі, бе ла рус кай куль ту ры. З 1944-га ў 

эміг ра цыі. Быў рэк та рам Бе ла рус кай ка та ліц кай 

мі сіі ў Фран цыі і Вя лі ка бры та ніі, кі раў ні ком бе ла-

рус кай шко лы імя свя то га Кі ры лы Ту раў ска га ў 

Лон да не і бе ла рус кай сек цыі ра дыё Ва ты ка на, 

рэ дак та рам і вы даў цом ча со пі са «Бо жым шля-

хам». Рэ лі гій ную, куль тур на-асвет ніц кую дзей-

насць су мя шчаў з вы ву чэн нем, па пу ля ры за цы яй 

ба га слоў скай дум кі, гіс то рыі хрыс ці ян скай царк-

вы і рэ лі гій ных ад но сін у Бе ла ру сі, бе ла рус кай 

куль ту ры. Аў тар шэ ра гу пуб лі ка цый па гэ тай тэ-

ма ты цы, у тым лі ку бія гра фіч ных на ры саў пра 

бе ла рус кіх свя тых Еф ра сін ню По лац кую, Кі ры лу 

Ту раў ска га і ін шых.

1775 год — на ра дзіў ся 

Ва сіль Ры го ра віч 

Анас та се віч, рус кі лі та ра тар, па-

эт, жур на ліст, адзін з пер шых рус-

кіх пе ра клад чы каў, пра ва дзей ны 

член Ру мян цаў ска га гурт ка. Вы-

да ваў ча со піс «Ву лей».

1910 год — на ра дзіў ся Кан стан цін 

Кан стан ці на віч Ка кі на кі, за слу-

жа ны лёт чык-вы пра ба валь нік 

СССР, Ге рой Са вец ка га Са ю-

за (1964), пал коў нік. Пад час 

Вя лі кай Ай чын най вай ны ка-

ман да ваў 401-м авія цый ным 

пал ком. У 1942—1950 га дах 

пра во дзіў вы пра ба ван ні се рый-

ных са ма лё таў МіГ. З 1951-га 

пра ца ваў у во пыт ным кан-

струк тар скім бю ро Ар цё ма 

Мі ка я на. У 1960-м на са ма лё це Е-66 уста на віў 

аб са лют ны су свет ны рэ корд хут ка сці па лё ту па 

за мкнё ным марш ру це пра цяг лас цю 100 кі ла мет-

раў — 2148,66 кі ла мет ра ў га дзі ну.

1985 год — на па за чар го вым пле ну-

ме Ге не раль ным сак ра та ром ЦК 

КПСС быў абра ны Мі ха іл Гар ба чоў.
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Месяц
Поўня 9 сакавіка.

Месяц у сузор’і Шаляў.

Iмянiны
Пр. Ганны, Івана, Парфірыя, Пятра, 

Севасцьяна, Сяргея.

К. Бенядзікта, Канстанціна.

УГНА ЕН НІ 
ДЛЯ РА СА ДЫВядучая рубрыкі Ірына ТАМКОВІЧ. Тэл. 8 (017) 287-18-15

У су час най бе ла рус кай лі та ра ту ры 

доб ра вя до ма імя Але ся БАДА КА. 

Пра за ік, па эт, дзі ця чы пісь мен-

нік, пуб лі цыст, пе ра клад чык... 

А яшчэ — ды рэк тар вы да вец тва 

«Мас тац кая лі та ра ту ра». Яр кая 

твор чая асо ба. Лаў рэ ат Рэс пуб лі-

кан скай лі та ра тур най прэ міі «За-

ла ты ку пі дон», лаў рэ ат прэ міі Са-

друж нас ці Не за леж ных Дзяр жаў 

«Зор кі Са друж нас ці». Сён няш няя 

на ша гу тар ка з ім — не толь кі пра 

лі та ра ту ру.

— Алесь Мі ка ла е віч, хоць і на ра-

дзі лі ся вы на Бе рас цей шчы не, у Ля-

ха віц кім ра ё не, ве даю, што вы па-

рад ні лі ся з Мін шчы най. Ёсць у вас 

ле ці шча на Уз дзен шчы не... Ці час та 

там бы ва е це? Рас ка жы це, ка лі лас-

ка, як «пры рас лі» да гэ та га ку точ ка.

Сло ва «да ча» ці «ле ці шча» ў мя не 

аса цы і ру ец ца з не чым штуч на ўзнік-

лым, што не мае глы бо кай гіс то рыі: 

вы дзе лі лі зям лю, на якой па бу да ва лі 

до мі кі, рас кі ну лі ма лень кія ага ро дзі кі. 

Ле там там жыц цё ёсць, а зі мою ні ду шы 

не ўба чыш. З Мін шчы най я зрад ніў ся 

дзя ку ю чы жон цы: там за ста ла ся ха та, 

у якой не ка лі жы ла яе вя лі кая рад ня: 

ма ці, дзед з ба бу ляю, цёт кі. Ха та ста-

рэнь кая, яшчэ да ва ен ная, але за тое 

мно гія рэ чы ў ёй ма юць ба га тую гіс-

то рыю, ня суць у са бе ад бі так даў ніх 

ча соў. Тым яна і пры цяг вае. Я ўпер-

шы ню там па бы ваў у ся рэ дзі не 1990-х 

і з та го ча су бы ваю што год, з мая да 

каст рыч ніка, па не каль кі ра зоў на ме-

сяц, і аба вяз ко ва пра вод жу там част ку 

ад па чын ку. Я не люб лю, ка лі ага род 

за рас тае пус та зел лем, люб лю свае 

па мі до ры, агур кі, свае віш ні, слі вы, яб-

лы кі, та му пра цы ха пае. А яшчэ там 

зу сім по бач лес, ра ка Не ма нец. Ад ным 

сло вам, ёсць дзе ад па чыць.

— Ці ве да е це лі та ра тур ную гіс то-

рыю Уз дзен шчы ны? З гэ тых мяс цін 

Паў люк Трус, Кан драт Кра пі ва, Алесь 

Які мо віч, Пят ро Глеб ка, Лі дзія Ара-

бей...

— Без умоў на. У гэ тым пла не Уз дзен-

шчы на, вя до ма, уні каль ная зям ля — 

столь кі та лен таў да ла све ту. Ад туль 

жа, да рэ чы, і Алесь Паль чэў скі, і Ва сіль 

Шыр ко, і шмат хто яшчэ з пісь мен ні каў... 

Там ку пі ла са бе з му жам ха ту Ра і са Ба-

ра ві ко ва, ку ды пры яз джае на ле та.

— Не да во дзі ла ся вы сту паць пе-

рад чы та ча мі на Уз дзен шчы не?

— У якас ці пісь мен ні ка па бы ваў 

толь кі ад ной чы ва Уз дзен скай шко ле-

ін тэр на це, але гэ та бы ло даў но. Што 

да ты чыц ца ма іх су се дзяў, то, шчы ра 

ка жу чы, мне ні ко лі не ха це ла ся ні ха-

ваць (у вёс цы хі ба што-не будзь уто іш), 

ні афі шыра ваць пе рад імі род свай го 

твор ча га за ня тку. Ну, пі шу неш та — 

і лад на, мы ж з імі не пра лі та ра ту ру 

га во рым, а пра гра ды ды на двор'е. 

А па слу хаць іх заў сё ды ці ка ва, бо пры-

род ная ся лян ская муд расць — гэ та та кі 

скарб! І лю дзі там вель мі доб рыя, шчы-

рыя, пра ца ві тыя, вель мі на гад ва юць 

ма іх ад на вяс коў цаў.

— Ці на пі са лі што-не будзь пра гэ-

тыя ўздзен скія мяс ці ны?

— Не вя ліч кую паэ му «Ка мя ні». Вёс-

ка на зы ва ец ца Ка мя ное, та му на ват з 

наз вы ві даць ней кая су вязь. А так са ма 

не каль кі вер шаў, якія я ўклю чыў у свой 

ня даў ні збор нік «Раз ві тан не з веч нас-

цю», ды ка мен та рыі-эсэ да іх, зме шча-

ныя ў апош нім раз дзе ле. Ну а не ка лі 

я на пі саў цэ лую се рыю кніг «Усім пра 

ўсё» — пра рас лі ны, жы вёл, пту шак... 

І там бы ло шмат ілюст ра цый, у тым лі ку 

і фо та здым каў з Уз дзен шчы ны, і на ват 

з май го ўра джай на га ага ро да.

— А зда ра ец ца пра ца ваць на ле-

ці шчы як пісь мен ні ку сіс тэм на? Ці 

больш ча су пра во дзі це на ага ро дзе, 

за гас па дар чы мі кло па та мі?

— Скла да нае пы тан не. Спра ва ў 

тым, што я «ад на сед», я пры рас таю 

ду шой да ад на го ра бо ча га ста ла. Ка-

лі я стаў жыць у Мін ску, мне доў га не 

пі са ла ся так доб ра, як до ма, у сва ёй 

род най вёс цы Тур кі, што ў Ля ха віц кім 

ра ё не, на Бе рас цей шчы не. А ця пер мне 

ні дзе так доб ра не пі шац ца, як у сва ёй 

мін скай ква тэ ры. Але спра ва не ў ней-

кіх асаб лі вых умо вах. Вось пры яз джаю 

я, на прык лад, да до му. Мне хо чац ца як 

ма га больш па га ва рыць з ма май, з бра-

там, неш та да па маг чы зра біць, на рэш це 

прос та прай сці ся па вёс цы, па гля дзець, 

што ў ёй змя ні ла ся, па ба чыць вяс коў цаў. 

Ду ша на стро е на не на твор часць, а на 

зу сім ін шае. Тое ж са мае да ты чыц ца і 

Ка мя но га: вы па дае воль ная хві лі на — 

хо чац ца ў лес аль бо на рэч ку. Ін шая 

спра ва, што так зва ны «пад рых тоў чы 

пра цэс» — аб дум ван не ней кіх сю жэ-

таў, воб ра заў, — ён бы вае паў сюль. І на 

Уз дзен шчы не, у Ка мя ным, у ва ко лі цах 

гэ тай мі лай вёс кі — так са ма.

— Бе ра це на Уз дзен шчы ну кні гі? 

Як чы та ец ца ў гэ тых мяс ці нах?

— У мя не ў Ка мя ным вель мі вя лі-

кая біб лі я тэ ка. Па-пер шае, я кні га ман, 

і ўсе кніж ныя па лі цы ў мін скай ква тэ-

ры даў но за стаў ле ны, а па-дру гое, быў 

час — па ча так 1990-х, — ка лі ўсе кі ну лі-

ся куп ляць дэ тэк ты вы, фан тас ты ку і за 

ка пей кі зда ва лі ў бу кі ніс тыч ныя кра мы 

кла сі ку. Я та ды вель мі шмат кніг ку піў, 

асаб лі ва не ду ма ю чы пра тое, ці бу-

дуць па трэб ны яны мне для што дзён-

на га ка ры стан ня. А доб ра па пра ца ваў-

шы на ага ро дзе, вель мі хо ра ша бы вае 

раз гар нуць пас ля то мік яко га-не будзь 

Гал су ор сі і па чы таць не каль кі ста ро нак 

пад пры ем ны пту шы ны спеў за рас чы-

не ным акном.

— Ці па раў ноў ва е це свой уз дзен-

скі «пры ту лак» з род ны мі ля ха віц кі мі 

вё сач ка мі?

— Што б ця бе ні звяз ва ла з ін шы мі 

мяс ці на мі, якія б цу доў ныя края ві ды там 

ні бы лі, да ра жэй за Баць каў шчы ну ўсё 

роў на ня ма ні чо га. Гэ та па-за ўся кі мі 

па раў на ння мі. Нар маль ны ж ча ла век, 

які вы рас у доб рай сям'і, ні ко лі не ста не 

па раў ноў ваць сваю ма ці з ін шай жан-

чы най. Мне зда ец ца, яму на ват і ў га-

ла ву та кое не прый дзе. Але ча ла ве чая 

лю боў мае вель мі шмат ад цен няў, і як 

кож на га ча ла ве ка, так і кож ную мяс ці ну 

мы лю бім па-свой му.

Гу та рыў Сяр гей ШЫЧ КО.

Год ма лой ра дзі мыГод ма лой ра дзі мы

АД ЦЕН НІ ЛЮ БО ВІ 
ДА РОД НА ГА КРАЮ

Та кія кні гі з'яў ля юц ца ня-

час та. І чы тач у іх не са мы 

ма са вы. Але гэ та ні ў якім 

ра зе не ад прэч вае вы ключ-

нае гіс то ры ка-лі та ра тур нае, 

асвет ніц кае зна чэн не па доб-

ных вы дан няў. «Ле та піс жыц-

ця і твор час ці Іва на Пят ро ві ча 

Ша мя кі на» (Мінск, «Бе ла рус-

кая на ву ка», 2020 год) — вя-

лі кая па дзея не толь кі ў бе-

ла рус кім лі та ра ту раз наў стве. 

Гэ тая ёміс тая кні га, якую са-

браў, на пі саў член-ка рэс пан-

дэнт На цы я наль най ака дэ міі 

на вук док тар фі ла ла гіч ных 

на вук Мі хась Іо сі фа віч Му-

шын скі, з'яў ля ец ца свое-

асаб лі вым да ку мен там ча-

су. Дзень за днём, вы ка рыс-

тоў ва ю чы мност ва роз ных 

кры ніц, да след чык уз наў ляе 

жыц цё ча ла ве ка, які па кі нуў 

пас ля ся бе вя лі кую твор чую 

спад чы ну, здо леў спа лу-

чыць у са бе шмат якас цяў 

і твор чай асо бы, і са праў ды 

ак тыў на га гра мад ска га і па-

лі тыч на га дзея ча. Мас тац кая 

лі та ра ту ра, ві да воч на, бы ла 

для яго пра явай злу ча нас ці 

ча ла ве ка, не раў на душ на га 

гра ма дзя ні на, са цы яль на 

не абы яка ва га да на ва коль-

на га жыц ця, з лё сам Бе ла-

ру сі, сва ёй Ай чы ны, ды той 

са вец кай кра і ны, якая вы-

пес та ва ла яго вы со кі та лент. 

Дзя сят кі ра ма наў, апо вес цяў 

Іва на Ша мя кі на, а сле дам і 

спек так ляў, кі на філь маў, 

зроб ле ных, па стаў ле ных па 

яго тво рах, — і сён ня на слы-

ху ў чы та ча, гле да ча. Яшчэ 

жы ве па ка лен не ўдзяч ных 

чы та чоў, тых лю дзей, якіх 

вы най дзе ныя пісь мен ні кам 

сю жэ ты, воб ра зы, сім ва лы 

хва ля ва лі, пры му ша лі ду-

маць, раз ва жаць над жыц-

цём. Гэ тым і ці ка вы ле та піс 

яго пісь мен ніц ка га і ча ла ве-

ча га лё су, гэ тым і ці ка вая 

пра ца Мі ха ся Му шын ска га, 

што ста рон кі кні гі па каз ва-

юць ве ліч, маш таб Асо бы.

У мно гіх сва іх днях Іван Ша-

мя кін су да кра наў ся са «Звяз-

дою» — пар тый най, ура да вай 

і пар ла менц кай га зе тай, якая 

не толь кі пі са ла пра яго ў рэ-

цэн зі ях і ар ты ку лах, але і яго 

за вост ра на му пуб лі цыс тыч на-

му сло ву да ва ла мес ца.

Да рэ чы, як раз зу сім «звяз-

доў скім» зда ец ца і адзін з ра-

ма наў І. Ша мя кі на. Цы ту ем 

па «Ле та пі се...» згад ку пра 

ле та 1976 го да: «Пад час пра-

гул кі па пар ку су стра кае рэ-

дак та ра га зе ты «Звяз да» А. 

Тоў сці ка, які рас па вёў пісь-

мен ні ку дра ма тыч ную гіс то-

рыю па лі цая, асу джа на га на 

двац цаць пяць га доў сі бір скіх 

ла ге раў за зла чын ствы, учы-

не ныя ў га ды фа шысц кай 

аку па цыі. Ад быў шы су ро вае 

па ка ран не, вяс ко вец атры-

маў пра вы гра ма дзян ства, 

улад ка ваў ся на пра цу ле са-

ру бам. Але неў за ба ве яго 

знай шлі ў ле се па ве ша ным. 

Афі цый ная вер сія гэ ты вы па-

дак па лі чы ла са ма губ ствам, 

вяс коў цы — па ка ран нем бы-

лых пар ты за наў і дзя цей тых, 

хто за гі нуў па да но се па лі-

цая. Так на ра дзіў ся сю жэт 

ра ма на.

З мэ таю за глыб лен ня ў 

жыц цё вы ма тэ ры ял пісь мен-

нік едзе ў твор чую ка ман дзі-

роў ку ў кал гас імя Урыц ка га 

Го мель ска га ра ё на...» Раз-

мо ва — пра ра ман «Вазь му 

твой боль», які Іван Ша мя-

кін за кон чыў пі саць 24 мая 

1978 го да.

У ад ным з нек ра ло гаў, 

які пры ве дзе ны на пры кан-

цы «Ле та пі са», ёсць та кія 

сло вы: «Па сва ёй пры ро дзе 

Іван Пят ро віч Ша мя кін быў 

зна ка вай на цы я наль най асо-

бай, над звы чай плён ным 

і та ле на ві тым твор цам...» 

І яшчэ — з та го са ма га нек-

ра ло га: «Яго ныя ге роі, як 

ат лан ты і ка ры я ты ды з ад-

най мен на га ра ма на, го жа, 

на дзей на, веч на тры ма юць 

храм на шай ду хоў нас ці на 

сва іх во лат ных пля чах».

Кры ху ме ней чым праз год 

бу дзе вя лі кая да та — ста год-

дзе з на ра джэн ня пісь мен ні-

ка. «Ле та піс жыц ця і твор-

час ці...» — доб ры на па мін, 

каб не за бы лі ся пра бу ду чы 

юбі лей. Не за бы лі ся дзяр жа-

ва, мно гія ін сты ту ты ўла ды, 

гра мад скія ар га ні за цыі, бе ла-

рус кі на род. На га да ем, што ў 

2010—2014 га дах у «Мас тац-

кай лі та ра ту ры» па ба чыў свет 

збор тво раў Іва на Ша мя кі на ў 

23 та мах. Іва на Ша мя кі на, аў-

та ра «Тры вож на га шчас ця», 

ра ма наў «Сэр ца на да ло ні», 

«Кры ні цы», «Снеж ныя зі мы», 

ін шых тво раў, якія і праз мно-

гія дзе ся ці год дзі за ста нуц ца 

мас тац кі мі да ку мен та мі ча су, 

чы та чы не за бу дуць.

Кас тусь ЛА ДУЦЬ КА.

Но выя кні гіНо выя кні гі МАШ ТАБ АСО БЫ
Вы да дзе ны «Ле та піс жыц ця і твор час ці Іва на Пят ро ві ча Ша мя кі на»
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Лі чыц ца, што най леп шыя ўгна ен ні для ра са-

ды па він ны ўтрым лі ваць у са бе комп лекс ка-

рыс ных рэ чы ваў, важ ных для паў на вар тас-

на га раз віц ця рас лі ны: азот, фос фар, ка лій 

(на прык лад, у ніт ра ама фос цы змя шча ец ца 

роў ная коль касць гэ тых эле мен таў). Тым не 

менш пад корм ка ра са ды ад на кам па не нтны-

мі ўгна ен ня мі прый дзе на да па мо гу ў тым 

вы пад ку, ка лі рас лі ны ад чу ва юць не да хоп 

у ней кім кан крэт ным рэ чы ве.

Вад кія пад корм кі лі чац ца са мымі эфек тыў ны мі. 

Па ліў ра са ды ўгна ен нем да зва ляе ка рыс ным рэ-

чы вам хут чэй па сту піць да ка ра нёў рас лі ны, а зна-

чыць, і эфект ад та кой пад корм кі большы, чым пры 

вы ка ры стан ні гра ну ля ва на га прэ па ра ту.

Асноў ныя пры кме ты азот на га га ла дан ня: 

пажаў цен не ніж ніх ліс точ каў, спы нен не рос ту.

Ка лі вы за ўва жы лі, што ліс це і сцёб лы рас лін 

па ча лі цям нець і на бы ваць фі я ле та ва-бар во вую 

афар боў ку, то, хут чэй за ўсё, яны ад чу ва юць 

неда хоп фос фа ру. Пер шую фос фар ную пад-

корм ку ўно сяць толь кі та ды, ка лі рас лі на цал кам 

ука ра ніц ца, у ідэа ле — пас ля пі кі роў кі.

Ты по выя сімп то мы не да хо пу ка лію — хла ра-

тыч ныя пля мы і жоў тая акан тоў ка ліс ця. Пер шую 

ка лій ную пад корм ку ра са ды пра вод зяць пад ко-

рань, ка лі ў рас лі ны ўжо з'я ві ла ся 2-3 са праўд ныя 

ліс точ кі. На ступ нае ўня сен не ўгна ен ня пра во дзіц-

ца праз 10—14 дзён пас ля пі кі роў кі ці вы сад кі 

ра са ды ў грунт.

Чым пад кар міць ра са ду та ма таў?
Як ужо бы ло ска за на, вы бар асноў на га эле-

мен та пад корм кі за ле жыць ад та го, яко га кан-

крэт на рэ чы ва не ха пае рас лі не. Для гар ма ніч-

на га раз віц ця ра са ду та ма таў пад корм лі ва юць 

па на ступ най схе ме.

1-я пад корм ка: са з'яў лен нем трэ ця га са праўд-

на га ліст ка — вад кае комп лекс нае ўгна ен не з 

пе ра ва гай азо ту (1-2 ст. л. су хо га прэ па ра ту на 

10 л ва ды).

2-я пад корм ка: на 11—12-ы дзень пас ля пі кі-

роў кі — ніт ра ама фос ка (0,5 ст. л. на 5 л ва ды, па 

100 мл на 1 рас лі ну).

3-я пад корм ка: праз два тыд ні паў та ра ец ца 

ўня сен не ніт ра ама фос кі ў тых жа пра пор цы ях.

4-я пад корм ка: ка лі ра са дзе споў ніц ца 2 ме-

ся цы, пра во дзіц ца ка лій на-фос фар ная пад корм-

ка (1/2 ст. л. прос та га су пер фас фа ту і 1 ст. л. 

по пе лу на 5 л ва ды, рас ход — 0,5 шклян кі на 

1 рас лі ну).

Чым пад кар міць ра са ду пер цу?
1-я пад корм ка: у фа зе пер ша га са праўд на га 

ліс та — рас твор ма ча ві ны (1 ст. л. на 10 л ва-

ды).

2-я пад корм ка: праз тры тыд ні паў тор на ма-

ча ві на ці ін шае азот нае ўгна ен не ў тых жа пра-

пор цы ях.

3-я пад корм ка: за 7—10 дзён да пе ра сад кі ў 

грунт пад кар міць па двой ным су пер фас фа там або 

ін шым азо таз мя шчаль ным прэ па ра там (мож на 

паў та рыць уня сен не ма ча ві ны).

Угна ен не для ра са ды кве так
У пер шы раз ра са ду кве так угной ва юць праз 

ты дзень пас ля пі кі роў кі. За тым пад корм кі паў та-

ра юць што ты дзень. Ужы ва юць рас тво ры комп-

лекс ных мі не раль ных угна ен няў, чар гу ю чы іх з 

ар га ні кай, на прык лад, раз ве дзе ным ва дой (1:10) 

на сто ем ка ра вя ку.

Да маш нія ўгна ен ні для ра са ды
Угна ен не для ра са ды, пры га та ва нае ў да маш ніх 

умо вах, — да ступ ны кож на му спо саб пад кар міць 

рас лі ны, ка лі пад ру кой ня ма крам ных прэ па ра таў.

Ба на на вае

У трох літ ро вы сло ік па клас ці лу пі ну ад 3-4 ба-

на наў і за ліць да вер ху кі пя чо най ва дой. Па ста віць 

у цём нае мес ца на 4-5 су так і пра ца дзіць. Рас твор 

за хоў ва юць у сло і ку да 1 ме ся ца. Та кая пад корм ка 

змя шчае ня ма ла ка лію і ка рыс ная та ма там, пер цу, 

агур кам, ка пус це, бак ла жа нам. Пе рад ужы ван нем 

раз ба віць рас твор ва дой 1:1.

Цы буль нае

За лі ць 1 шклян ку цы буль на га ша лу пін ня 10 л 

ва ды і да вес ці да кі пен ня. Ад вар асту дзіць і пра-

ца дзіць. Цы бу ля не толь кі ба га тая па жыў ны мі эле-

мен та мі, але і да па мо жа ў ба раць бе з хва ро ба мі 

і шкод ні ка мі.

Па мыл кі пры пад корм цы ра са ды
Пад корм ка ў вя чэр нія га дзі ны. Лепш за ўсё 

рас лі на рэ агуе на пад корм ку, пра ве дзе ную ра ні-

цай, ка лі ра са да «ад па чы вае» пас ля ак тыў на га 

нач но га рос ту.

Ня пра віль ная тэх ні ка. Пры ўня сен ні ўгна ен няў 

нель га да пус каць, каб яны трап ля лі на ліс це або 

сцёб лы рас лі ны, — гэ та мо жа стаць пры чы най 

з'яў лен ня апё каў.

Ран няе ўня сен не ка лій ных угна ен няў. Угна ен ні, 

што змя шча юць вя лі кую коль касць гэ та га рэ чы ва, 

мо гуць за гу біць рас лі ну, якая зна хо дзіц ца ў фа зе 

з'яў лен ня пер шых ус хо даў і ак тыў на га фар мі ра-

ван ня ка ра нё вай сіс тэ мы.

Вы ка ры стан не «ня пра віль най» ва ды. Лепш за 

ўсё па ды хо дзіць ва да, якая па сва ім са ста ве мак-

сі маль на на блі жа на да на ту раль ных умоў, г. зн. 

даж джа вая або та лая, але толь кі ка лі яна бы ла 

ўзя тая ў эка ла гіч на чыс тым ра ё не. У якас ці аль-

тэр на ты вы мож на вы ка рыс тоў ваць і ва ду з-пад 

кра на, якая ад ста я ла ся не каль кі дзён. Звяр ні це 

ўва гу, што ў пра цэ се кі пя чэн ня вад касць тра ціць 

кіс ла род і гэ та ад моў на ад бі ва ец ца на ра са дзе.

Ап ты маль ная тэм пе ра ту ра ва ды для па лі ву ра-

са ды — 20—25 °С.

Спы тай це Спы тай це 
пра ра дзін наепра ра дзін нае

Ча го не ра бі лі 
на збы та?

Г. П. Ня пэў ная з Чэр вень ска га раё-

на па ці ка ві ла ся: «Ці праў да, што на 

ста ры Ме сяц не вар та па чы наць 

ні чо га но ва га?»

Трэ цюю квад ру Ме ся ца, якую ў 

на ро дзе на зы ва лі ста рык, збы та, на 

сход ні, ве тах, ве таш ка, лі чы лі са май 

не спрыяль  най для пра вя дзен ня сель-

ска гас па дар чых і да маш ніх ра бот, а так-

са ма для перс пек тыў бу ду ча га жыц ця. 

У не ка то рых мяс ці нах па ча так (пер шыя 

дні) апош няй квад ры Ме ся ца на зы ва-

юць яшчэ ру шан не (г. зн. зру шыц ца з 

мес ца, раз ва ліц ца).

Як ка за лі на Га ра дзен шчы не: «Трэ-

цяя квад ра і ма ла дзік лі чац ца ча сам, 

не спры яль ным для вы ва зу гною і ін шых 

па ля вых прац... не толь кі бе ла рус, але 

і жму дзін не пач не ні араць, ні ва зіць 

гной, ні се яць». У «Ма тэ ры я лах для 

геа гра фіі і ста тыс ты кі Ра сіі, са бра ных 

афі цэ ра мі ге не раль на га шта ба ў Сма-

лен скай гу бер ні, 1862 г.» зна хо дзім: 

«Бел орус сы стро го на блю да ют но во-

лу ніе, по лно лу ніе и ущерб ме ся ца; во 

вре мя ущерба они не начинают по се ва 

хле ба». А на род ная муд расць без апе ля-

цый на аб вя шчае: «Па се яў шы на схо ду, 

не да жы дай пло ду».

На шы да лё кія прод кі ве да лі аб іс на-

ван ні вя лі ка га кас міч на га за ко на, які 

цал кам пад па рад коў ваў ся цык ліч нас ці 

фаз Ме ся ца. З на ды хо дам ма ла дзі ка 

ў пры ро дзе ўсё быц цам ажы ва ла і на-

бы ва ла ды на мі ку імк лі ва га на паў нен ня 

со ка мі зям лі. І на ад ва рот, ка лі Ме сяц 

па ва роч ваў на збы та, быц цам не чая 

вя лі кая ру ка стам ля ла ся і на ней кі час 

апус ка ла ся ўніз для ка рот ка га ад па чын-

ку. Сле дам за ёй уніз, да ка ра нёў, кі ра-

ва лі ся і энер ге тыч ныя па то кі. У гэ ты час 

ра і лі са джаць тыя куль ту ры, якія фар-

мі ра ва лі свае пла ды ні жэй за га ры зонт 

зям лі: буль бу, бу ра кі, цы бу лю, час нок.

Сім во лі ка збы та — зні шчэн ня, па-

мян шэн ня — аб умоў лі ва ла ха рак тар 

пра цы: у гэ ты час зай ма лі ся пра пол-

кай, па сын ка ван нем, вы кар чоў ва лі кус-

тар ні кі, пад стры га лі дрэ вы. Лі чы ла ся, 

што на збы та ба раць ба са шкод ні ка мі 

са доў і ага ро даў бу дзе асаб лі ва па спя-

хо вай. Для пя ры ны ста ра лі ся браць пя-

ро, якое бы ло на рых та ва на ад ра зу ж 

пас ля поў ні, та ды яно ла жы ла ся глад-

ка. Ка лі ж пя ро апра цоў ва ла ся ў ін шы 

час, то пя ры на «бу дзе быц цам заў сё ды 

віль гот ная».

Не аб ход на ад зна чыць, што вы зна-

ча нае стаў лен не да фаз Ме ся ца і свя-

до мае ра зу мен не сэн су пры род на-кас-

міч ных пра цэ саў і рыт маў ад па вед на 

пра ецы ра ва ла ся і на час на ра джэн ня 

ча ла ве ка, і на час яго смер ці. Лі чы ла-

ся, што доў га жыць бу дуць тыя дзе ці, 

якія на ра дзі лі ся ў пер шую чвэрць, шчас-

лі выя і ба га тыя з'яў ля юц ца на свет у 

дру гую чвэрць. У су вя зі з гэ тым на род-

ная тра ды цыя вы пра ца ва ла пра ві лы, 

з да па мо гай якіх мож на бы ло пэў ным 

чы нам уз дзей ні чаць на лёс дзі ця ці (пад-

ка рэк та ваць ад моў ныя фак та ры), якое 

на ра дзі ла ся на збы та ці на ме жы — ка лі 

ме ся ца зу сім ня ма на не бе: на прык лад, 

па хрыс ціць яго на ма ла дзік.

Ад В. А. Аста по ві ча ў вёс цы Да ні ле-

ві чы Лель чыц ка га ра ё на мы так са ма 

па чу лі на ступ нае мер ка ван не: «Га ва-

ры лі, ка лі ча ла век па мёр на збы та, то 

праз не ка то ры час і гас па дар ка яго ўся 

сы дзе».

Мо жа, та му на збы та, асаб лі ва ў са-

мыя апош нія дні трэ цяй чвэр ці Ме ся ца, 

па збя га лі ла дзіць вя сел лі, ула зі ны, па-

чы наць перс пек тыў ныя, доў га ча со выя 

спра вы, ад праў ляц ца ў ванд ра ван не, 

кі ру ю чы ся муд ры мі сло ва мі: «Ка лі пой-

дзе ме сяц на збыт, дык па вы плы вае 

ўся кае ня шчас це на світ».

Ак са на КА ТО ВІЧ, Ян ка КРУК.

Да сы лай це свае пы тан ні пра ка-

ра ні і пры ста са ва насць да су час-

на га жыцця ка лян дар ных і ся мей-

на-по бы та вых на род ных тра ды цый 

ды аб ра даў на паш то вы або элект-

рон ны ад рас рэдак цыі з па зна кай 

«Пра радзіннае».


