
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Антона, Ісака, 
Кузьмы.
К. Элеаноры, Сцяпана, 
Яўхіма.

Месяц
Апошняя квадра 

15 жніўня.

Месяц у сузор’і Шаляў.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 5.50 20.37 14.47

Вi цебск — 5.35 20.30 14.55

Ма гi лёў — 5.40 20.27 14.47

Го мель — 5.41 20.19 14.38

Гродна — 6.05 20.51 14.46

Брэст — 6.11 20.47 14.36

НАПРЫКАНЦЫ16 16 жніўня 2017 г.

 
Б Е Л А Р У С К А Я 

Г А З Е Т А

ЗАСНАВАЛЬНIКI:

тэл./факс: 287 17 79,
е-mail: reklama@zviazda.by

ПРЫЁМ 
РЭКЛАМЫ

Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi 
Беларусь, Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага 
сходу Рэспублiкi Беларусь, Савет Мiнiстраў 
Рэспублiкi Беларусь

РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 
2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ 2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ 

РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч. 
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: Н. ДРЫНДРОЖЫК, Н. КАРПЕНКА (першы на  меснiк галоўнага рэдактара), 
А.  ЛЯЎКОВІЧ (першы на  меснiк дырэктара), М. ЛІТВІНАЎ (на  меснiк галоўнага рэдактара), 
В. МЯДЗВЕДЗЕВА (на  меснiк галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА, 
А. СЛАНЕЎСКІ (на  меснiк галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК.
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

НАШ АДРАС: 220013 г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
ТЭЛЕФОНЫ Ў МІНСКУ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў —  287 18 64, 
маркетынгу  — 337 44 04, бухгалтэрыi: 287 18 81. 
Аўтары апу бл iка ваных матэры я лаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць фактаў. Iх мер  ка   ваннi не заўсёды супадаюць 
з мерка ван нем рэ дак цыi. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў, 
апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

http://www.zviazda.by; 
e-mail: info@zviazda.by,
(для зваротаў): zvarot@zviazda.by

Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве 
«Выдавецтва «Беларускi Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004.
220013, Мiнск, пр. Незалежнасці, 79.  Выходзiць 5 разоў на тыдзень.
Тыраж 20.008. Iндэкс 63850. Зак. № 3069.               Нумар падпiсаны ў 19.30 

15 жніўня 2017 года.

Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым значком, носяць рэк   ламны ха рак тар. Адказ-
насць за змест рэкла мы ня суць рэкла ма даў цы.
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Фота Надзеі НІКАЛАЕВАЙ.

УСМІХНЕМСЯ

Ка лі я ар га ні зую сваё 
вя сел ле, па клі чу ка ля 
300 гас цей і за ба ра ню цал-
кам ал ка голь.

І най му та го, хто бу дзе 
та ем на пра да ваць ал ка-
голь ныя на поі.

Вя сел ле па він на аку піць 
ся бе.

Дыя ло гі ў се ці ве.
— Рас ка жы це, як па зна-

ё міц ца ў ін тэр нэ це з дзяў чы-
най?

— Зва дзі яе ку ды-
не будзь. На прык лад, 
на сайт доб ра га рэ-
ста ра на.

Раў ні выя жон кі, 
за пом ні це: дзе б ваш 
муж ні быў — на пра-
цы, у кра ме, у мет ро, 
на ву лі цы, на баць-
коў скім схо дзе, у 
за ле су да — ён акру-
жа ны жан чы на мі. 
Жан чын ня ма толь кі 
ў муж чын скай пры бі-
раль ні, ка лі не лі чыць 
пры бі раль шчыц.

— За што вы не на ві дзі це 
ін тэр нэт?

— За тое, што веч на, каб 
яму, пад га рае буль ба, вы кі-
пае ва да ў пель ме нях і асты-
вае чай!

Мыт нік ад бі рае зной дзе-
ныя гро шы ў па са жы ра.

— Але гэ тыя гро шы я 
вёз на па ха ван не ба бу лі!

— Ёй яны ўжо не па трэб-
ныя, а мне трэ ці па верх да-
бу доў ваць...

Вядучая рубрыкі Ірына ТАМКОВІЧ. Тэл. 8 (017) 287-18-15

ЯК СТВА РЫЦЬ 
АРО МА САД

Па спра бу ем ра за брац ца, ці вар та 
скла даць ней кія «пар фу мер ныя 
кам па зі цыі» з бу то наў, дрэў і тра-
вы, і ці ёсць хоць ней кі прак тыч ны 
сэнс у аро ма са дах.

Што пах не?
Га лоў най кры ні цай рас лін ных па-

хаў у са дзе з'яў ля юц ца квет кі, якія 
моц на пах нуць. Нек тар, які ўтва ра ец-
ца ў квет цы, моц ным па хам за клі ка ны 
пры цяг ваць на ся ко мых-апы ляль ні каў 
(а ча сам пту шак і жы вёл). Свое асаб-
лі васць во да ру слу жыць «за шыф ра-
ва ным па слан нем» для тых апы ляль-
ні каў, якія мак сі маль на па ды хо дзяць 
гэ та му ві ду.

Ліс це і сцёб лы, сок і сма ла рас лін 
так са ма ма юць вы яў ле ны во дар (пах-
нуць яны за кошт аро ма а ле яў, якія 
вы лу чае рас лі на). У не ка то рых рас-
лін гэ тыя па хі асаб лі ва яр кія. Іх, ра зам 
з квіт не ю чы мі ві да мі, ужы ва юць для 
ара ма тыч на га на паў нен ня са ду. У ад-
роз нен не ад цві цен ня, якое доў жыц ца 
аб ме жа ва ны, час та да во лі ка рот кі пра-
ме жак ча су, «зя лё ныя» па хі ата ча юць 
нас увесь цёп лы се зон.

Якія рас лі ны вы ка рыс тоў ваць?

Дрэвы

Лі да ра мі па на поў не на сці эфір ны мі 
але я мі з'яў ля юц ца іг ліч ныя: ел ка, са сна, 
піх та, яд ло вец. Не вар та за бы ваць і пра 
квіт не ю чыя дрэ вы, хоць пра цяг ласць 
цві цен ня ў іх і не вя лі кая. Але шы на, асі-
на, ча ром ха, ра бі на, лі па — кож нае з 
гэ тых дрэў ва ло дае асаб лі вым не паў-
тор ным во да рам.

Кусты

Са мыя вя до мыя ара ма тыч ныя кус-
ты — бэз, яз мін, ру жы і шып шын нік, 
гар тэн зія. Але ў гар тэн зіі пах нуць толь кі 
дроб ныя пла до выя квет кі — сар ты, у 
якіх іх прак тыч на ня ма, па збаў ле ныя і 
во да ру. Па хкія кус ты з да во лі сціп лы мі 
квет ка мі — лох і бар ба рыс — ма юць 
моц ны рэз кі во дар.

Ліяны

Ся род ві даў для вер ты каль на га азе-
ля нен ня рас лі ны з моц ным во да рам — 
гэ та бруж мель кап ры фоль і ак ты ні дыя 
ка ла мік та. Яск ра вым па хам ва ло дае 
так са ма хмель — асаб лі ва, на гра ва ю-
чы ся на сон цы.

Кветкі

Ся род мна га лет ні каў са мыя рас паў-
сю джа ныя — пі во ня, лі лея, флёк сы. 
Моц ным во да рам ва ло да юць вят роў-
нік, гваз дзі кі, ка ню шы на.

Ад но- і двух лет ні кі ўклю ча юць 
мност ва ара ма тыч ных ві даў: па ху чы га-
ро шак, ты тунь па ху чы, ак са міт кі. Шмат 
іх і ся род рас лін, якія цві туць вяс ной: 
гі я цынт, мус ка ры, на рцыс, лан дыш.

Араматычныя травы

Дзя ку ю чы вы со ка му ўтры ман ню ў 
іх эфір ных але яў, на сы ча ны пах вы-
лу ча юць усе част кі рас лі ны. Эфір ныя 
алеі вы пра цоў ва юць аб са лют на ўсе 
прад стаў ні кі фло ры, але не ка то рыя 

вы раб ля юць ля ту чыя рэ чы вы ў асаб-
лі ва вы со кіх кан цэнт ра цы ях — та кія ві-
ды на зы ва юць эфі ра а лей ны мі. Мно гія 
з іх цві туць, ад нак, кры ні цай во да ру 
з'яў ля юц ца так са ма іх ліс це і сцёб лы. 
Да рэз ка ара ма тыч ных рас лін у са дзе 
ад но сяц ца ча бор, ла ван да, шал фей, 
ісоп, ва ляр' я на. Мно гія з іх ужы ва юць у 
ку лі на рыі: мя ту, ба зі лік, ка лянд ру, кроп, 
раз ма рын, ма цяр душ ку.

Аро маст ра тэ гіі

1. Адзін ства па ху

Вы бі ра ец ца асноў ны во дар, які бу-
дзе вяр шэн ства ваць на ўчаст ку. Ін шыя 
рас лі ны вы бі ра юць з ме нш вы яў ле ным 
во да рам. У мо наара ма тыч ным са дзе 
мож на ўжы ваць як квет кі з на сы ча ным 
во да рам, на прык лад ру жы, так і тра вы, 
якія моц на пах нуць. Але ара ма тыч ныя 
тра вы, а так са ма іг ліч ныя (ся род дрэў) 
больш па ды хо дзяць да гэ тай кан цэп-
цыі, бо не аб ме жа ва ны пра цяг лас цю 
цві цен ня.

2. Ча са вы па ды ход

У кож ны пе ры яд лі дзі руе ад на ара-
ма тыч ная рас лі на. Гэ ты па ды ход звя-
за ны ў пер шую чар гу з вы ка ры стан нем 
ві даў, якія цві туць. Вы бі ра юц ца квет кі з 
яск ра вым вя до мым во да рам. Ён мо жа 
да паў няц ца рас кош ным знеш нім вы-
гля дам, але гэ та зу сім не аба вяз ко ва. 
Пра цяг ласць жыц ця квет кі так са ма не 
аба вяз ко вая. Га лоў нае — па да браць 
ві ды, цві цен не якіх, змя няе ад но ад-
на го.

3. Тэ ры та ры яль ны па ды ход

У са дзе ства ра юц ца зо ны з ін ды ві ду-
аль ны мі ара ма тыч ны мі сцэ на ры я мі. Гэ-
ты прын цып доб ра пра цуе на участ ках з 
вы раз ным тэ ры та ры яль ным раз ме жа-
ван нем: бар дзю ры, ага ро джы, жы выя 
за га ра дзі і тэх ніч ныя па бу до вы да зво-
ляць ства рыць асоб ныя ара ма тыч ныя 
«па коі» з улас най ат мас фе рай.

4. На ту раль насць

Во да ры пе ра ця ка юць адзін у ад на-
го. Гэ та па ды ход без па ды хо ду, па пу-
ляр нае ця пер пе рай ман не пры род ных 

ланд шаф таў. Вы ка рыс тоў ва юц ца су ме-
сі рас лін, во да ры якіх да паў ня юць і пад-
трым лі ва юць адзін ад на го. Вы са джвай-
це по бач тыя ж ара ма тыч ныя рас лі ны 
ў са дзе, якія вы ба чы це кам пань ё на мі 
ў на ту раль ным ася род дзі.

Дзе раз біць аро ма сад?

1. Вы ка рыс тоў вай це сон ца

Во дар мац ней рас кры ва ец ца пад 
пра мя ня мі сон ца. Асаб лі ва гэ та да ты-
чыц ца рэз ка ара ма тыч ных траў, якія 
ўтрым лі ва юць вы со кія кан цэнт ра цыі 
ля ту чых злу чэн няў. Пры на грэ ве эфір-
ныя алеі вы па ра юц ца больш ак тыў на, і 
пах ад чу ва ец ца больш ін тэн сіў на. Змя-
шчай це рас лі ны на ад кры тых мес цах, 
тым больш, што боль шасць гэ тых ві даў 
лю бяць рас ці на сон цы, а не ў це ні.

2. Да вер це ся вет ру

Па на зі рай це за асноў ны мі на прам-
ка мі ру ху па вет ра на ўчаст ку і змя шчай-
це квіт не ю чыя рас лі ны на шля ху вет ру 
так, каб во дар да ся гаў тых зон, дзе вы 
пра во дзі це больш за ўсё ча су.

3. Збя ры це па хі

Раз мяс ціў шы аро ма сад унут ры пра-
сто ры, акру жа най жы вой за га рад дзю 
або вы со кім бар дзю рам, вы аб мя жу е це 
хут касць рас сей ван ня па ху і зро бі це 
яго больш на сы ча ным.

4. Рас крый це во дар

Пах зе ля ні ны ста но віц ца больш ін-
тэн сіў ны пры па шко джан ні рас лі ны. Гэ-
та мож на вы ка рыс тоў ваць, на прык лад, 
раз мя шча ю чы ара ма тыч ныя тра вы 
па між плі таў бру ка ван ня (тут асаб лі ва 
доб ры ча бор) або шчыль на па кра ях 
вуз кай да рож кі. На сту па ю чы і кра на-
ю чы ліс це пры пра хо дзе, вы бу дзе це 
ак ты ва ваць да дат ко вы па ток во да ру.

Ідэя: ства ры це аро ма га зо ны, па бу-
да ва ныя на тым жа прын цы пе. Да дай-
це ў га зон ную су месь ара ма тыч ныя 
тра вы, якія бу дуць вы дзя ляць пах пры 
скош ван ні.

Аб са дзі це крэс лы, шэз лон гі ці аль-
тан кі рас лі на мі з яск ра вым па хам. Для 
ства рэн ня рэ лакс-пля цо вак на ўчаст ку 
вы дат на па ды хо дзяць усе стра тэ гіі вы-
ка ры стан ня во да раў.

Асаб лі вы во дар мож на на даць на-
ват не вя лі кім да рож кам, вы са дзіў шы 
на кож най з іх свой на бор ара ма тыч-
ных траў. Па блі зу ад абе дзен най зо ны 
і лет няй кух ні доб ра раз мя шчаць рэз кія 
тра вы — на град ках або ў каш по. Яны 
не толь кі абу дзяць апе тыт, але і спат-
рэ бяц ца для га та ван ня.

Ля чэб ны эфект

Эфір ныя алеі вы ка рыс тоў ва юць у 
ме ды цы не са ста ра жыт ных ча соў. Ім 
улас ці выя бак тэ ры цыд ныя і ан ты сеп-
тыч ныя ўлас ці вас ці. Вя до ма, у ля ту чым 
вы гля дзе яны не пра яў ля юц ца так моц-
на, як у кан цэнт ра ва ным рас тво ры, але 
ара ма тыч ныя рас лі ны аба вяз ко ва ака-

жуць на ат мас фе ру лёг кі азда раў лен чы 

эфект.

Эфір ныя алеі так са ма ўплы ва юць на 

нер во вую сіс тэ му — аказ ва юць за спа-

ка яль нае, рас слаб ляль нае або пад ба-

дзёр валь нае дзе ян не.

У сфе ры во да раў асаб лі ва моц ныя 
аса біс тыя аса цы я тыў ныя фак та ры, 
звя за ныя з ін ды ві ду аль най рэ ак цы яй 
ар га ніз ма, ус па мі на мі і эмо цы я мі, звя-
за ны мі з кан крэт ны мі па ха мі. Вя до ма, 
мож на па гля дзець спі сы эфір ных але-
яў, да ве дац ца спектр іх дзе ян ня, але 
знач на больш на дзей на — пры слу хац-
ца да ўлас ных ад чу ван няў: якія рас лі ны 
з пры ем ным во да рам па да ба юц ца вам 
больш за ўсё.

Па ра да: ства ра ю чы ара ма тыч ны 
сад, усё ж будзь це асця рож ныя. Па-
мя та й це, што не ка то рыя ара ма тыч ныя 
квет кі, тра вы, дрэ вы і кус ты мо гуць вы-
клі каць алер гію. Акра мя та го, не ка то-
рыя рас лі ны ва ло да юць спе цы фіч ным 
або за ліш не моц ным во да рам, які пры-
ем ны да лё ка не ўсім. Ма
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