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Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня

   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 5.58 20.20 14.22
Вi цебск — 5.45 20.13 14.28
Ма гi лёў — 5.49 20.10 14.21
Го мель — 5.49 20.03 14.14
Гродна — 6.14 20.34 14.20
Брэст    — 6.18 20.31 14.13

ЗАЎТРА
Аб лі ван не ха лод най ва дой до-

рыць доб ры на строй!

Пры чым, не за леж на ад та го, ка го 

ты аб лі ва еш.

— Ро за Май се еў на, што па ра і це, 

у мя не з па мяц цю ўсё горш і горш.

— Яша, да вай це ў доўг, трэ ні руй це 

па мяць...

Як за вес ці му жа.

1. Уста на віць ка на пу ка ля тэ ле-

ві за ра.

2. Па ста віць по бач пі ва.

3. На сы паць ежы.

4. Ад чы ніць дзве ры ў ква тэ ру.

5. Ча каць.

Месяц
Поўня 19 красавіка.

Месяц у сузор’і Скарпіёна.

Iмянiны
Пр. Акуліны, Гаўрылы, Георгія, 
Данілы.
К. Агнешкі, Амаліі, Тэадора, 
Часлава, Шымана.
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1834 год — на ра дзіў-

ся (Ві лен ская 

гу бер ня) Іо сіф Іпа лі та віч Жы-

лін скі, бе ла рус кі і ра сій скі геа-

дэз іст. У 1863—1873 га дах кі-

ра ваў гра дус ным вы мя рэн нем 

ду гі па ра ле лі 52-га гра ду са паў ноч най шы-

ра ты (у Бе ла ру сі пры бліз на па лі ніі Брэст— 

Пінск — Ма зыр — Го мель). У 1873—1898 

га дах уз на чаль ваў За ход нюю экс пе ды цыю 

па асу шэн ні ба лот Па лес ся, паз ней — за-

ба ло ча ных зя мель Мас коў скай, Ра зан скай, 

Ула дзі мір скай гу бер няў. Удзель ні чаў у аст-

ра на міч на-геа дэз іч ных ра бо тах за мя жой. 

Па мёр у 1916 го дзе.

1914 год — на ра дзіў ся (в. За пол ле, 

ця пер у Пет ры каў скім ра ё не) 

Фё дар Аляк се е віч Ма лы шаў, Ге рой Са вец-

ка га Са ю за. У Вя лі кую Ай чын ную вай ну з 

лі пе ня 1942 го да быў у пар ты за нах: пад рыў-

нік, ка ман дзір ды вер сій най гру пы пар ты зан-

ска га атра да 125-й Ка пат ке віц кай бры га ды. 

Аса біс та па да рваў 18 ва ро жых эша ло наў. 

Са снеж ня 1943 го да пра ца ваў у Нар ка ма це 

мяс цо вай па ліў най пра мыс ло вас ці БССР, у 

1947—1990 га дах — у Ін сты ту це тор фу АН 

Бе ла ру сі. Рас пра цоў ваў ме та ды па вы шэн ня 

ўрад лі вас ці глеб пры да па мо зе іх на сы чэн ня 

час цін ка мі тор фу. Па мёр у 2005 го дзе.

1944 год — на ра дзіў ся Яў ген Лец ка 

(в. Па брэз зе На ва груд ска га ра-

ё на), бе ла рус кі пісь мен нік, кры тык, лі та ра ту-

раз наў ца. Пра ца ваў на за вод зе, на стаў ні кам, 

ка рэс пан дэн там ра дыё вя шчан ня, у Ін сты ту-

це лі та ра ту ры АН Бе ла ру сі, вы да вец твах 

«Мас тац кая лі та ра ту ра» і «Баць каў шчы на». 

Аў тар тво раў «Бе ла рус кая лі та ра ту ра за га ды 

са вец кай ула ды», «Вя лі кая Ай чын ная вай на 

ў бе ла рус кай про зе» і інш. Да сле дуе мас-

тац кую ад мет насць, стыль су час ных бе ла-

рус кіх пра за ікаў, уза е ма дзе ян не лі та ра ту ры 

і чы та ча. У апо вес цях «Па ца лі ку», «Да ро га 

ў два кан цы» вы яў ля юц ца псі ха ла гізм, вы-

раз насць ма люн ка ха рак та раў, доб рае ад чу-

ван не мо вы. Скла даль нік лі та ра ту раз наў ча га 

збор ні ка «Воб раз», збор ні каў апа вя дан няў 

ма ла дых бе ла рус кіх пісь мен ні каў «Цяп ло на 

пер ша цвет», «Акно ў зя лё ны сад», кніг тво раў 

М. Дзяш ке ві ча, Л. Ка лю гі, А. Мрыя.

1994 год — у Ор шы быў за сна ва ны 

му зей Ула дзі мі ра Ка рат ке ві ча. 

Тут экс па ну юц ца аса біс тыя рэ чы, да ку мен ты, 

фа та гра фіі, ар хіў ныя ма тэ ры я лы, аў та бія гра-

фія пісь мен ні ка, ары гі наль ныя ру ка пі сы, сяб-

роў скія шар жы, ма люн кі, кні гі з да роў ны мі 

под пі са мі, вы каз ван ні і ліс ты су час ні каў.

1843 год — мі ніс тэр-

ства дзяр жаў ных 

ма ё мас цяў Ра сіі, якое ўзна ча ліў 

граф Кі ся лёў, вы да ла ўказ аб 

ар га ні за цыі пе ра ся лен ня ў су-

вя зі з за сва ен нем Сі бі ры дзяр-

жаў ных ся лян еў ра пей скіх гу бер няў за Урал. 

Па вод ле ўка за пе ра ся лен цам вы да ва ла ся 

без зва рот ная па зы ка гра шы ма, зем ля роб-

чы мі пры ла да мі і жы вё лай, га ран та ва ла ся 

вась мі га до вая льго та ад па дат каў і па він-

нас цяў, з іх на ват ска соў ва лі ня до ім кі па 

ра ней шым мес цы жы хар ства. Так са ма пе-

ра ся лен цам ад во дзі лі ся ў мес цах па ся лен ня 

зя мель ныя на дзе лы па 15 дзе ся цін на ду шу, 

вы зва лен не ад рэ круц кай па він нас ці на тры 

чар го выя пры зы вы. У 1845—1855 га дах маг-

чы мас цю пе ра ся лен ня ска рыс та ла ся ка ля 

100 ты сяч ся лян.

1949 год — у Па ры жы і Пра зе 

20—25 кра са ві ка ад быў ся 

І Су свет ны кан грэс пры хіль ні каў мі ру. Дэ-

ле га та мі ад СССР бы лі лёт чык 

А. Ма рэсь еў, пісь мен ні кі 

А. Фа дзе еў і І. Эрэн бург і ін-

шыя асо бы. 

На кан грэ се 

быў абра ны 

П а  с т а  я н  н ы 

ка мі тэт Су свет-

на га кан грэ са пры-

хіль ні каў мі ру на ча ле 

з Ф. Жа ліё-Кю ры, аб ве-

шча ны Ма ні фест ба раць бы 

за мір, а так са ма за сна ва на 

што га до вая Між на род ная прэ-

мія мі ру за най леп шыя тво ры мас тац тва, якія 

са дзей ні ча юць ума ца ван ню мі ру. Эмб ле май 

кан грэ са стаў Го луб мі ру, які ня се ў дзю бе 

аліў ка вую га лі ну (ма лю нак Па бла Пі ка со).

1994 год — ус ту піў у сі лу Да га вор 

аб ка лек тыў най бяс пе цы дзяр-

жаў СНД, пад пі са ны ў 1992 го дзе ў Таш кен це 

кі раў ні ка мі Ар ме ніі, Ка зах ста на, Кыр гыз ста-

на, Ра сіі, Та джы кі ста на і Уз бе кі ста на. Бе-

ла русь да лу чы ла ся да да га во ра 31 снеж ня 

1993 го да.
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Фо та Ліны МАЛІНІНАЙ.

Хто, як не ву чо ныя Ін сты ту та пла-

да вод ства, ве дае, як атры маць 

доб ры ўра джай і за сце раг чы сад 

ад хва роб. У Са ма хва ла ві чах яны 

пра вод зяць ка рыс ныя за ня ткі для 

ўсіх ах вот ных. Так, вя ду чы на ву ко-

вы су пра цоў нік ад дзе ла се лек цыі 

пла до вых рас лін Юлія КАН ДРА ЦЁ-

НАК рас ка за ла пра хва ро бы ка ры 

і драў ні ны пла до вых дрэў. Най-

час цей на на шых яб лы нях ды гру-

шах лю бяць ся ліц ца грыб кі са мых 

роз ных па ме раў — ад за ўваж ных 

толь кі пад мік ра ско пам да сва я коў 

ба ра ві коў (ве ша нак ды апе нек). 

І з усі мі імі трэ ба зма гац ца.

ЗЛА ЧЫН ЦА № 1
Са мая рас паў сю джа ная і ад на з са мых 

шкод ных хва роб — звы чай ны рак (ён жа 

еў ра пей скі, сту пень ча ты). Яго мож на заў-

ва жыць як на пла до вых, так і на ляс ных 

дрэ вах. Вы не зблы та е це гэ ту на ва лу ні 

з якой ін шай хва ро бай — пры яе раз віц ці 

ўтва ра юц ца ха рак тэр ныя яз вы. Ка ра на 

дрэ ве быц цам раз ва ро ча на, з агід-

ны мі на плы ва мі. Гры бок пра ні кае ў 

ка ру і пра ва куе яе ўзмоц не ны рост, 

бо да лі кат ныя ткан кі па трэб ны яму 

для хар ча ван ня. Пас ля ён іх атруч-

вае, ужы вае і зноў вы клі кае но вую 

хва лю ўтва рэн ня тка нак. У вы ні ку 

ра ны на гад ва юць пры ступ кі. Ка лі 

за чыс ціць та кую яз ву ад чор на га 

на лё ту грыб коў са пра фі таў, мож на 

ўба чыць струк ту ру і на ват пад лі чыць, 

за коль кі га доў рак раз' еў дрэ ва. На 

па чат ку за хвор ван ня дрэ ва мо жа 

вы гля даць ня дрэн на. Не ка то рыя са-

да во ды на ват ка жуць, што не вя лі-

кае па ра жэн не ра кам са дзей ні чае 

леп ша му ўра джаю, бо ня ма ад то ку 

па жыў ных рэ чы ваў у гле бу, усё ідзе 

на яб лы кі. Спа чат ку дрэ ва са праў-

ды мо жа да ваць больш буй ныя пла-

ды... Але па сту по ва хва ро ба раз ві-

ва ец ца. Пры моц ным па шко джан ні 

коль касць цук раў у яб лы ках знач на 

па дае, кіс лот, на ад ва рот, вы рас тае. 

Псу ец ца смак пла доў, у іх менш ві-

та мі наў (у пры ват нас ці, ві та мі ну С). 

Ка лі рак ахоп лі вае шкі лет ныя га лін кі 

і фак тыч на пе ра кры вае хар ча ван не, 

яны па чы на юць усы хаць. На ўчаст ку 

не да гле джа ным, не са ні ра ва ным ці 

за са джа ным сар та мі, якія пад мяр-

за юць — і, як вы нік, па шкодж ва юц-

ца ра кам, — пры моц ных ус пыш ках 

гэ та га за хвор ван ня на пра ця гу го да 

мо жа пра па сці 30 пра цэн таў са ду.

Не менш не бяс печ нае за хвор ван не, 

але не та кое рас паў сю джа нае ў на шых 

мяс ці нах, — чор ны рак. Для яго ха рак тэр на 

рэз кае ад мі ра нне ка ры вы цяг ну тай фор мы, 

якое рас цяг ва ец ца па ўсёй га лін цы. Пры 

та кім хут кім ад мі ра нні дрэ ва вы гля дае быц-

цам аб па ле ным, та му дру гая наз ва гэ тай 

хва ро бы — ан то наў агонь. Як пра ві ла, та кі 

«госць» су стра ка ец ца ў ста рых за кі ну тых 

са дах. Ка лі еў ра пей ска му звы чай на му ра ку 

па трэб ны час і ён не на столь кі агрэ сіў ны, то 

чор ны рак рас паў сюдж ва ец ца шпар ка, і ў 

вы ні ку вы мо жа це хут ка стра ціць як асоб-

ныя га лін кі, так і ўсё дрэ ва.

Пры чы ны з'яў лен ня та кіх гас цей у са-

дзе ад ноль ка выя — і чор на му, і звы чай-

на му ра ку аба вяз ко ва па трэб на ра на. Па-

ра зі ты не мо гуць пра нік нуць у рас лі ну, у 

якой зда ро вая не па шко джа ная ка ра. Але 

яны ска рыс та юць, на прык лад, не за ма за-

ны пас ля аб рэз кі спіл, раз ры вы, раз ло мы 

ці на ват «пра цу» ка ра е даў (апош нія на ват 

мо гуць пе ра но сіць на са бе спо ры грыб ка). 

Аб за вес ці ся ра кам у са дзе мож на і пры 

ня пра віль ным фар ма ван ні дрэў, у мес цах 

з вост ры мі раз віл ка мі мо гуць з'яў ляц ца 

трэ шчы ны — вось і ўва ход для ін фек цыі. 

Не бяс печ на, ка лі хва ро бы па шкодж ва юць 

цэнт раль ныя шкі лет ныя раз віл кі.

Для звы чай на га ра ка ва ро та мі мо гуць 

слу жыць сля ды ад лус ка ві нак пу пы шак 

вяс ной і ад ліс тоў во сен ню. Та му ма са вае 

рас ся ван не спор грыб коў «пры вя за на» да 

рас крыц ця пу пы шак і ліс та па ду. Ве ды пра 

асаб лі вас ці рас паў сюдж ван ня па та ге наў 

спат рэ бяц ца пры вы зна чэн ні пра фі лак ты кі 

і ля чэн ня. Так, пас ля аб рэз кі ўсе буй ныя ра-

ны (дыя метр якіх боль шы за 1,5 см) важ на 

аба вяз ко ва за крыць — фар бай ці лю бой 

за маз кай. Вяс ной рас лі ны трэ ба апра ца-

ваць прэ па ра та мі з ме дзю (ары ен ту ем ся на 

на бу хан не пу пы шак, ка лі лус ка він кі ўжо га-

то вы ад ва ліц ца). Во сен ню, ка лі дрэ вы ста-

лі ка ля ро вы мі і толь кі па чаў сы пац ца ліст, 

сад апра цоў ва е це ма ча ві най (кар ба мі дам). 

Та ды за гі нуць спо ры, якія зна хо дзяц ца на 

ліс то це. Да та го ж вы па зма га е це ся з пля-

міс тас ця мі ў са дзе, з той жа пар шой.

ША КА ЛЫ
У 2017 годзе вель мі моц на было па да-

рвана зда роўе дрэў. Вяс на бы ла ран няя. 

Дрэ вы вый шлі з фі зі я ла гіч на га ста ну спа-

кою, па ча лі ве ге та цыю. Але па ха ла да ла, 

і прак тыч на ме сяц тэм пе ра ту ра па вет ра 

тры ма ла ся на 9—11 гра ду саў ні жэй за нор-

му. Мно гія рас лі ны пас ля та ко га вы пра ба-

ван ня за гі ну лі. Ін шыя пе ра жы лі, але іму ні тэт 

з-за та го, што яны пад мерз лі, упаў, па ча-

ло ся па шко джан не роз ны мі хва ро ба мі. На 

не ка то рых дрэў цах праб ле мы пра яві лі ся ў 

2018 го дзе. Спра ва ў тым, што дрэ вы так-

са ма пе ра жы ва юць стрэс і апраў ляц ца ад 

яго мо гуць га да мі.

Цы тас па роз — па ра зіт-ша кал, які як раз 

на па дае на рас лі ны, што ўжо аслаб ле ныя 

аль бо па мі ра юць, пад мерз лі ці па ку та ва лі 

ад за су хі. Ён па шкодж вае ка ру. Яна па-

кры ва ец ца бе лы мі, шэ ры мі, чыр ва на ва ты мі 

плям ка мі. Пас ля ка ра аль бо пры сы хае, аль-

бо пры моц ным па шко джан ні мо жа ад стаць. 

Час та гры бок спа да рож ні чае па ра жэн ню 

ра кам. Та му, каб убе раг чы дрэ вы ад гэ та га 

зла чын цы, а так са ма ад ту бер ку ля рыі (яр-

ка-чыр во ныя плям кі на га лін ках), трэ ба ў 

пер шую чар гу зма гац ца з больш не бяс печ-

ны мі грыб ка мі, та кі мі як чор ны і звы чай ны 

рак, і па гро за мі аг ра тэх ніч на га ха рак та ру. 

За бяс печ це дрэ ву па ліў пад час за су хі, рэ-

гу ляр на вы да ляй це хво рыя і па шко джа ныя 

га лін кі, апра цуй це і за маж це ра ны, пад сіл-

куй це дрэ ва. Во сен ню па збаў ляй це ся ад 

ста рой ка ры і бя лі це рас лі ну, пры бі рай це і 

спаль вай це ліс це і гні лыя пла ды.

ЗЛОС НЫЯ СВА Я КІ
Ёсць у ба ра ві коў і лі сі чак шкод ныя 

сва я кі — гры бы, якія раз бу ра юць дрэ вы. 

Млеч ны бляск пра яў ля ец ца на дрэ вах 

(ліс то та на іх быц цам ста но віц ца ся рэб ра-

най), ка лі тру та выя гры бы пра ні за лі сва ёй 

грыб ні цай драў ні ну, і ра біць неш та ўжо 

поз на. За 3-5 га доў рас лі на за гі не. Хі ба 

што мож на па спра ба ваць па зма гац ца за 

дрэ ва, ка лі вы ўба чы лі на ім толь кі ад ну 

па ся рэб ра ную га лін ку, ад яе тут жа трэ ба 

па зба віц ца. Ча ран кі з дрэў, па шко джа ных 

млеч ным бляс кам, лепш не браць. На ват 

на тых га лін ках, ліс то та на якіх не мя ня ла 

ко лер, мі цэ лій грыб ка мо жа пры сут ні чаць, 

а сам па ра зіт яшчэ не па спеў дрэ ва атру-

ціць на столь кі, каб гэ та бы ло за ўваж на.

Ёсць яшчэ фі зі я ла гіч ны млеч ны бляск — 

не ін фек цый ны. Ён мо жа з'я віц ца пры вя-

сен нім пад мяр зан ні ма ла дых ліс ці каў. Пра-

яў ля ец ца ад ра зу на ўсім дрэ ве аль бо на ад-

ным яго ба ку — там, дзе прай шло ха лод нае 

па вет ра. Тут ліст на дрэ вах толь кі злёг ку 

се раб рыц ца, ня ма ад мі ра ння ліс та вой плас-

цін кі. А пры па шко джан ні грыб ком ліс ты на 

дрэ вах амаль бе лыя, а па кра ях плас цін ка, 

якая ад мер ла, ста но віц ца чор най.

З'яў лен не тру та ві коў на яб лы нях ці 

гру шах — пер шая пры кме та та го, што 

сад ужо ад пра ца ваў. Вы ле чыць яго не-

маг чы ма. І коль кі не збі вай це са ства лоў 

пла до выя це лы, хва ро ба за ста ец ца ўнут-

ры. Тру та ві кі раз бу ра юць дрэ вы. Драў ні-

на ўсярэдзіне ста но віц ца крох кай, і су кі 

ла ма юц ца на ват ад не вя лі кіх вят роў з 

даж джа мі.

Важ на ад ра зу па збаў ляц ца ад спі ла ва-

ных дрэў і га лі нак, па шко джа ных гры ба мі. 

З дроў, якія атры ма юц ца са спі ла ва най 

яб лы ні з тру та ві ком, спо ры шкод ных гры-

боў бу дуць рас ся вац ца ў са дзе.

Асаб лі ва моц на ў апош ні час па чаў шко-

дзіць гра бен шчык звы чай ны. Гэ ты па ра зіт 

мо жа пра ні каць праз ра ны і па шкодж ваць 

цэ лую ка ру пры ўмо ве, што яна пад мерз-

ла. На па чат ку па ра жэн не гра бен шчы кам 

са да во ды мо гуць пры няць за рак: цём ная 

пля ма хут ка раз рас та ец ца ўздоўж па дрэ-

ве — уго ру і ўніз. Але праз год не кро зы 

па кры ва юц ца ка пя лю шы ка мі.

ІР ЖА ВЫЯ СУ СЕ ДЗІ
Да 2000-х га доў у Бе ла ру сі цяж ка бы-

ло су стрэць ір жу на гру шах. Сён ня гэ та 

праб ле ма не дае спа кою на шым са да-

во дам, а бы ла яна за ве зе на ў кра і ну з 

дэ ка ра тыў ны мі яд лоў ца мі (пе ра важ на з 

фор ма мі, якія сце люц ца). Спа чат ку па-

ра зіт се ліц ца на «дэ ка ра тыў цы» (трэ ба 

ска заць, што ай чын ныя ляс ныя яд лоў цы 

на гэ та не хва рэ юць). Вяс ной, як толь-

кі тэм пе ра ту ра па вет ра па ды ма ец ца да 

плюс 5-6 гра ду саў, па чы на ец ца ак тыў нае 

пра рас тан не пла до вых цел з хво рай ка ры 

на яд лоў цах — ір жа выя вы рас ты. Для да-

лей ша га раз віц ця «зла чын цу» па трэб ны 

гру шы — ён па шкодж вае ліст, пла ды і 

на ват ма ла дыя па раст кі, псуе іх, пе ра-

шка джае рос ту. Дрэ ва «га ла дае», сла бее 

і ў вы ні ку мо жа пад мерз нуць зі мой і за гі-

нуць. Сіс тэ ма аба ро ны ад гэ тай хва ро бы 

на бя гу чы мо мант не рас пра ца ва ная. На 

гры бок, які вы клі кае ржу, мно гія прэ па ра-

ты не дзей ні ча юць. Шкод ныя спо ры мо-

гуць раз но сіц ца на кі ла метр. Най леп шы 

сро дак збе раг чы гру шы — па зба віц ца ад 

дэ ка ра тыў ных яд лоў цаў. Але што ра біць, 

ка лі ві ноў ні кі за ра зы рас туць на су сед нім 

участ ку? А ра та ваць ад хва ро бы трэ ба і 

гру шы, і яд ло вец. Пры чым ад ным апырс-

кван нем прэ па ра та мі ме дзі не абы сці ся, 

спат рэ бяц ца і фун гі цы ды шы ро ка га спект-

ра дзе ян ня.

АП ТЭЧ КА СА ДА ВО ДА
Тра ды цый ная схе ма аба ро ны на 

пры ся дзіб ным участ ку — чатыры — 

мак сі мум шэсць апра цо вак. У пра-

мыс ло вых са дах іх мо жа быць 20—26. 

Ка ле гі з Поль шчы ка жуць, што, каб 

атры маць доб ры ўра джай, кож ны ты-

дзень трак тар па ві нен быць у са дзе.

У са до вай ап тэч цы па він ны быць 

фун гі цы ды шы ро ка га спект ра дзе-

ян ня. Чы тай це эты кет кі, ча сам пад 

роз ны мі наз ва мі пра да юц ца прэ па-

ра ты з ад ноль ка вым рэ чы вам. Не-

ка то рыя ама та ры скар дзяц ца, што 

яны апырс ква лі дрэ вы, але ў іх са дзе 

«кра су ец ца» пар ша ды ін шыя хва-

ро бы. Маг чы ма, яны не ўлі чы лі, што 

не ка то рыя прэ па ра ты не дзей ні ча-

юць пры ніз кіх тэм пе ра ту рах. Так, 

пры плю са вых 5-6 гра ду сах ня ма 

сэн су вы ка рыс тоў ваць та кія прэ па-

ра ты, як тап сін-М, скор, бай ле тон, 

але яны са праў ды да па мо гуць су-

праць хва роб, ка лі вы з імі бу дзе це 

пра ца ваць у больш цёп лыя дні, ка лі 

па вет ра пра грэ ец ца да плюс 16—18. 

Ка лі ж удзень тэм пе ра ту ра не па ды-

ма ец ца вы шэй за 10 гра ду саў, мож на 

вы ка рыс тоў ваць у са дзе та кі сро дак, 

як хо рус.

Нель га пра ца ваць два ра зы за пар 

ад ным і тым жа прэ па ра там — шкод-

нік да яго пры звы чай ва ец ца. Уні-

вер саль ны сро дак, які да па ма гае ад 

мно гіх хва роб, — прэ па ра ты ме дзі. 

Ад на ра зо вы вы хад у сад з «ле ка мі» 

эфек ту не дасць. Аба ро на рас лін па-

він на быць сіс тэм най. Апра цоў кі трэ ба 

пра во дзіць свое ча со ва — да рас пус кан ня 

пу пы шак, пас ля цві цен ня са ду, у фа зы, 

ка лі пла ды на гру шах і яб лы нях да ся га-

юць па ме раў ляс но га, а пас ля грэц ка га 

арэ ха і пас ля ўбор кі ўра джаю.

Кос тач ка выя не аб ход на апырс кваць 

у час цві цен ня — як толь кі з'я ві лі ся пер-

шыя квет кі. Не трэ ба ча каць, па куль за-

пу шыц ца ўсё дрэ ва. У мно гіх сар тоў віш ні 

і ча рэш ні на зі ра ец ца ці ка вая з'я ва: бу тон 

за кры ты, а пес цік праз паў са мкнё ныя пя-

лёст кі ўжо вый шаў і ло віць пы лок. Та кая 

апра цоў ка аба ро ніць дрэў цы ад не бяс печ-

на га ма ні лі яль на га апё ку, пры якім гі нуць 

квет кі, а ча сам хва ро ба пе ра хо дзіць і на 

га лін кі. Ка лі хо ча це заў сё ды быць з віш нё-

вым ура джа ем, вы бі рай це сар ты, устой-

лі выя да хва роб. Так, сла ба па ра жа юц ца 

ма ні лі яль ным апё кам Гры ёт Бе ла рус кі, 

Вя нок, Жы ві ца (гіб рыд віш ні і ча рэш ні), 

Ла су ха, Ня свіж ская.

Куль ту ры, якія ра на вы спя ва юць (віш-

ня, ча рэш ня, алы ча, аб ры кос), важ на 

апра ца ваць у кан цы жніў ня ад хва роб і 

шкод ні каў. Як пра ві ла, у та кі час на зі ра ец-

ца паў тор нае раз мна жэн не тлі, яна мо жа 

моц на па шкодж ваць ма ла дыя па раст кі і 

раз но сіць не бяс печ ныя хва ро бы.

На за ня тках 

у Ін сты ту це пла да вод ства бы ла 

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

Руп лі вым гас па да рамРуп лі вым гас па да рам

НЕ ПА ЖА ДА НЫЯ ГОС ЦІ
Хто па шкодж вае дрэ вы ў ва шым са дзе?

– Клавішы, кажаш, 
звіняць…

Руб ры ку вя дзе 
Яў ген КСЯ НЕ ВІЧ. 

evgenyksenevіch@
gmaіl.com

Песню бярыце з сабою...Песню бярыце з сабою...

Вер шы — 

Ры гор БА РА ДУ ЛІН,

му зы ка — 

Яў ген КСЯ НЕ ВІЧ.

Куп лет 1:

Та бою пах нуць

сцеж кі, па лы ны,

Ця бе ча кае

во сень ма ла дая.

Зда ец ца, ты з той

сі няй даў ні ны,

Што з-пад ру кі

са мною вы гля дае.

Пры пеў 2 ра зы:

Ка лі ты пры ля ціш

шчым лі вай лас таў кай,

Каб за хлы нуць

і лас каю, і плас ты кай.

Пры ходзь ці пры ля тай,

абы бы ла.

Ці на та лі,

ці да па лі да тла!

Куп лет 2:

Та бой смя юц ца во чы,

сняц ца сны,

Та бой за хо дзіц ца

ту га глу хая.

Зда ец ца, ты ідзеш

з-пад той са сны,

Што мне яшчэ

га лі наю ма хае.

Пры пеў 2 ра зы:

ТА БОЮ
Ры гор Ба ра ду лін (1935—2014) — бе ла рус кі па эт, эсэ іст, пе ра клад чык, дзі ця чы 

пісь мен нік, лі та ра тур ны кры тык, гра мад скі дзе яч. На род ны па эт Бе ла ру сі. Пры жыц ці 

аў та ра бы ло апуб лі ка ва на звыш 100 кніг.

Звы чай ны рак. Гра бен шчык звы чай ны.

Ан то наў агонь. Ір жа гру шы.


