
Па сеў на сен ня і вы рошч ван не 
хат няй ра са ды зда ец ца спра вай 
прос тай. Да пер ша га ня ўда ла га 
во пы ту... Вы га да ваць зда ро вую 
ра са ду сва і мі ру ка мі да во лі кла-
пот на, але цал кам маг чы ма, ка лі 
ве даць не каль кі сак рэ таў, вы кон-
ваць асноў ныя пра ві лы і па збя гаць 
рас паў сю джа ных па мы лак.

У ЯКУЮ ГЛЕ БУ?
Та ма ты да гле бы пры іх па се ве зу-

сім не па тра ба валь ныя. Акра мя гэ та-
га, ра са да, якая з'я віц ца з на сен ня, 
здоль ная пе ра жыць на ват ня знач ную 
за су ху. Да та го ж яна не над та «пра-
жэр лі вая», ды і гле ба з пад вы ша най 
кіс лот нас цю ёй не страш ная. Ра са-
да вы дат на рас це і ў грун це «хат няй 
вы твор час ці» (звы чай на з да дан нем 
пе ра гною, а так са ма кам пос ту і су-
глін ку), і ў па куп ных ва ры ян тах грун ту 
(звы чай на тар фя ным), ка лі, вя до ма, 
зра бі лі іх доб ра сум лен на.

Звы чай на пры ня та грунт, які рых ту-
ец ца сва і мі ру ка мі, пра па рваць, а той, 
што з кра мы, — не. Маг чы ма, так і вар-
та па сту паць, але толь кі ка лі скла да-
ную тэх на ло гію вы рошч ван ня ра са ды 
па мі до раў вы бу дзе це вы кон ваць на 
ўсе 100. І ў пла не тэм пе ра ту ры, пра вя-
дзен ня пад корм кі і асвет ле нас ці. Але 
ўсё гэ та вы ка наць ідэа льна ў рэ аль нас ці 
скла да на, ча сам на ват не маг чы ма. До-
ма ра са да звы чай на пе ра но сіць стрэс 
і, акра мя гэ та га, мо жа пад вяр гац ца 
на пад кам на ват да во лі бяс крыўд ных 
грыб коў. Так што заў сё ды пра па рвай-
це лю бы грунт, ня хай гэ та бу дзе свой ці 
крам ны. Горш ад та ко га пра па рван ня 
дак лад на не бу дзе.

ЯК СЕ ЯЦЬ?
Се яць па мі до ры на ра са ду мож на з 

10 па 25 лю та га. У гэ тыя тэр мі ны ро бяць 
па сеў ся рэд ня рос лых (120—180 см) і 
вы са ка рос лых сар тоў для за шклё ных 
і плё нач ных цяп ліц. На сен не та ма таў 
ніз ка рос лых сар тоў (50—70 см) для ад-
кры та га грун ту вы сей ва юць на ра са ду 
паз ней, з 1 па 20 са ка ві ка.

Пе рад па се вам на сен не трэ ба на 
су ткі за ма чыць у сты му ля та ры рос ту, 
пас ля гэ та га вы се яць у скры нач кі вы-
шы нёй 5—6 см. Зям лю пе рад па се вам 
не аб ход на пра ліць га ра чым рас тво рам 
мар ган цоў кі ру жо ва га ко ле ру.

На сен не се ем на глы бі ню 1 см, ад-
лег ласць па між ра зор ка мі па він на быць 
5 см.

Ка лі на сен не па мі до раў до сыць буй-
нае, то лепш за ўсё (ды і зруч ней) ра біць 
гэ та з да па мо гай пін цэ та па штуч на. Для 
гэ та га на сен не прос та рас клад ва ец ца 
на па пя рэд не ўшчыль не ную гле бу (зноў 
жа з да па мо гай пін цэ та) дзесь ці праз 
сан ты метр. Пры га туй це бір кі, дзе бу дзе 
па зна ча на наз ва га тун ку. Гэ ты мі бір ка мі 
трэ ба бу дзе па зна чыць кож ную з ра зо-
рак. Ка лі на сен не аку рат на рас кла дзе на 
ў ра зор кі, пры сып це іх гле бай звер ху. 
Гэ ты верх ні пласт гле бы пас ля пад сып-
кі па ві нен быць 0,5—1 см. Пас ля гэ та-
га ра зор кі па лі ва юц ца і на кры ва юц ца 
плён кай. По суд, у які па се я лі на сен не, 
па ві нен ста яць пры тэм пе ра ту ры ка ля 
20 гра ду саў. Ка лі ж ус хо ды з'я вяц ца, то 
яго трэ ба бу дзе вы ста віць на пад акон нік, 
а вось плён ку аба вяз ко ва зняць.

Што да ты чыц ца пра цэ су пра труч ван-
ня на сен ня з мэ тай па збаў лен ня ад роз-
ных уз бу джаль ні каў рас лін ных хва роб, 
з па куп ным гэ та ра біць не вар та, бо 
яно ўжо пра тру ча на вы твор цам. Ка лі ж 
вы вы рошч ва е це та ма ты, на сен не якіх 
са бра лі на сва ім участ ку, то та ды пра-
тру ціць яго трэ ба аба вяз ко ва. Ро біц ца 
гэ та ў звы чай най мар ган цоў цы.

Рас твор пры яе раз вя дзен ні па ві нен 
атры мац ца цём на-ру жо вы. Па ча се пра-

цэс гэ ты пра цяг ва ец ца хві лін 30, пры 
гэ тым на сен не за ва роч ва ец ца ў ват-
ныя дыс кі. Ка лі ж пра труч ван не за вер-
шыц ца, то на сен не трэ ба аба вяз ко ва 
ста ран на пра мыць, і не ў ад ной ва дзе, 
а ў не каль кіх. Толь кі та ды яго мож на 
бу дзе се яць.

Да пі кі роў кі не вар та пра во дзіць ні-
я кіх пад кор мак се ян цаў. Іх трэ ба толь-
кі па лі ваць цёп лай ва дой праз кож ныя 
3—4 дні. Ча ка ем, ка лі яны пад рас туць і 
да дуць 2 са праўд ныя ліс точ кі. Вось та-
ды ўжо іх трэ ба бу дзе пі кі ра ваць.

ЯК ПІ КІ РА ВАЦЬ?
На рэш це 2 ліс точ каў на се ян цах да-

ча ка лі ся — пры сту па ем да пі кі роў кі. 
Пі кі ру ем па ад ным і толь кі ў ін ды ві ду-
аль нае «жыл лё». Пры гэ тым за глыб-
ляць іх трэ ба да ўзроў ню се мя доль ных 
ліс точ каў. Пры пра вя дзен ні пі кі роў кі ў 
гле бу трэ ба бу дзе да даць комп лекс нае 
мі не раль нае ўгна ен не. Ста ло вую лыж ку 
гэ тай раз на від нас ці ўгна ен ня на 5 літ раў 
гле бы. Аль бо 3 ста ло выя лыж кі спе цы-

яль на га ўгна ен ня з пры го жай наз вай 
«Сінь ёр Па мі дор», якое пры мя ня ец ца 
пры пі кі ра ван ні та ма таў.

Ра са да па він на зна хо дзіц ца на са-
мым ха лад на ва тым і свет лым мес цы, 
дзе тэм пе ра ту ра днём скла дае 15—
17 гра ду саў, а ўна чы — 13—14 гра ду-
саў.

Рэ гу ляр на па ва роч вай це рас лі-
ны, каб яны вы рас лі роў ны мі. Ду жыя 
ўсхо ды па жа да на па лі ваць як ма га 
ра дзей для та го, каб ра са да не вы-
цяг ва ла ся.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Васіля, Генадзя, 
Інакенція, Маркела, 
Нікіфара, Панкрата.
К. Ізабелы, Малгажаты, 
Марты, Нікіфара, Пятра.

Месяц
Апошняя квадра 
18 лютага.
Месяц у сузор’і Казярога.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня
   дня

Мiнск — 8.14 18.33 10.19

Вi цебск — 8.06 18.20 10.14

Ма гi лёў — 8.04 18.23 10.19

Го мель — 7.58 18.22 10.24

Гродна — 8.28 18.49 10.21

Брэст — 8.26 18.52 10.26

На днях ра ні цай спа кой-
на спы таў у жон кі: «Да ра-
жэнь кая, ты чай нік па ста ві-
ла?» Па куль моўч кі чыс ціў 
зу бы, да ве даў ся, што яна 
для мя не ра бы ня, што я яе 
не ца ню, што пе ра стаў у ёй 
ба чыць жан чы ну і нам па-
ра раз во дзіц ца, та му што 
я знай шоў ін шую!.. Ні што 
са бе «чай ку па піў»!

— Да ра жэнь кая, тут сыр 
скон чыў ся!

— Трэ ба ка заць не «скон-
чыў ся», а «я зжор увесь сыр». 
Ад каз насць трэ ба нес ці, мі-
лы, ад каз насць.

Да свя та 23 лю та га Мі-
ніс тэр ства абароны вы-
пус ці ла да дат ко вы ты раж 
він ша валь ных па вес так з 
ва ен ка ма та.

Асноў ны за кон хі міі: га ра-
чая кол ба вы гля дае гэ так жа, 
як і ха лод ная.

УСМІХНЕМСЯ
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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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22 ЛЮ ТА ГА

1296 год — да та на ра джэн ня (пры бліз ная) Аль гер да, 
вя лі ка га кня зя лі тоў ска га (1345—1377). Ка ля 

1318 г. ён ажа ніў ся з ві цеб скай кня зёў най Ма ры яй Яра-
сла ваў най і стаў ві цеб скім кня зем. Па спя хо ва вёў па лі ты ку, 
на кі ра ва ную на кан чат ко вае аб' яд нан не ўсход не сла вян скіх 
зя мель у адзі най дзяр жа ве. Да ВКЛ бы ло да лу ча на Чар ні-
га ва-Се вер скае княст ва, у па лі тыч най за леж нас ці ад яго 
апы ну ла ся Сма лен скае княст ва. Аль герд ажыц ця віў тры 
па хо ды на Маск ву. Шмат ра зоў уз на чаль ваў вой скі для 
ад по ру агрэ сіі Тэў тон ска га ор дэ на. За час яго кня жан ня 
тэ ры то рыя ВКЛ па вя лі чы ла ся больш чым у два ра зы, што 
бы ло вы гад на бе ла рус кім зем лям, за бяс печ ва ла ім вя ду чае 
мес ца ў дзяр жаў ным жыц ці, спры я ла раз віц цю эка но мі кі і 
куль ту ры ВКЛ. Па мёр у 1377 го дзе.

1732 год — на ра дзіў ся Джордж Ва шынг тон, пер шы 
прэ зі дэнт ЗША (1789—1797), га лоў на ка ман ду-

ю чы вой скам ка ла ніс таў у Вай не за не за леж насць у Паў ноч-
най Аме ры цы ў 1775—1783 га дах.

1810 год — на ра дзіў ся Фрэ дэ рык 
Ша пэн, поль скі кам па зі тар 

і пі я ніст, адзін з най вя лік шых му зыч-
ных ге ні яў. Твор часць Ша пэ на зра бі ла 
ве лі зар ны ўплыў на мно гія па ка лен ні 
кам па зі та раў і му зы кан таў. Ша пэн быў 
не пе ра ўзы дзе ным твор цам ме ло дый, 
яго кам па зі тар ская тэх ні ка шмат у чым 

ад сту пае ад пры ня тых у яго эпо ху пра ві лаў і пры ёмаў. Яго 
пя ру на ле жыць больш за паў сот ні ма зу рак, тры фар тэ-
пі ян ныя са на ты, ён — аў тар не каль кіх ба лад, асаб лі вай 
па пу ляр нас цю ка рыс та юц ца яго валь сы.

1932 год — 85 га доў та му на ра дзіў ся (в. Ча мя ры, 
ця пер у Сло нім скім ра ё не) Іван Акі ма віч Міс ко, 

скульп тар, за слу жа ны дзе яч мас тац тваў Бе ла ру сі, на род-
ны мас так Бе ла ру сі. Пра цуе ў стан ко вай і ма ну мен таль най 
скульп ту ры. Га лоў нае мес ца ў твор час ці зай ма юць тэ мы Вя-
лі кай Ай чын най вай ны, мір най пра цы, кас ма на ўты кі, спор ту, 
на ву кі і куль ту ры. Аў тар кам па зі цый «2001 год», «Кос мас», 
«Рэ пар таж з кос ма су», парт рэ таў мно гіх дзяр жаў ных дзея-
чаў, вя до мых асоб бе ла рус кай куль ту ры, кас ма на ўтаў. Лаў-
рэ ат Дзяр жаў най прэ міі СССР. Уз на га ро джа ны ме да лём 
Ф. Ска ры ны.

1949 год — на ра дзіў ся (в. Па рэч ча Гро дзен ска га 
ра ё на) Ві тольд Ка зі мі ра віч Пес ціс, бе ла рус кі 

ву чо ны ў га лі не жы вё ла га доў лі, член-ка рэс пан дэнт Ака дэ міі 
аграр ных на вук Бе ла ру сі, член-ка рэс пан дэнт НАН Бе ла ру сі, 
за слу жа ны ра бот нік аду ка цыі Бе ла ру сі. Аў тар больш як 200 
на ву ко вых прац у га лі не карм лен ня сель ска гас па дар чых 
жы вёл і тэх на ло гіі кар моў.

Ана толь СЕР БАН ТО ВІЧ, па эт:
«Ра дасць — пе ра спе лы аду ван чык,
Дзьмух ні — і рас сып лец ца ўшчэнт».

Фота Максіма ШАСТАКОВА.

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

СЕ ЕМ ПА МІ ДО РЫ

У на шых клі ма тыч ных 
умо вах за ло гам атры ман ня 
доб ра га ўра джаю та ма таў 

з'яў ля ец ца пра віль на 
вы ра шча ная ра са да
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