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Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня

   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 7.52 17.55 10.03
Вi цебск — 7.44 17.42 9.58
Ма гi лёў — 7.42 17.46 10.04
Го мель — 7.46 17.46 10.00
Гродна — 8.06 18.11 10.05
Брэст    — 8.03 18.15 10.12

ЗАЎТРА
Прый шоў з трэ ні роў кі. Тлушч ба-

ліць ва ўсім це ле.

— Сяб роў ка, не ма гу пры ду маць, што 

па да рыць свай му хлоп цу! Пад ка жы, што 

на огул па да ба ец ца му жы кам?

— Ін шыя ба бы.

Піць кі да юць усе. Не ка то рыя па спя-

ва юць яшчэ пры жыц ці.

— Лю да, ча го гэ та ты ля жыш тут уся 

ў сля зах і кры чыш?

— Гэ та па ра бо це.

Аль пі ніс ты аб вяз ва юц ца вя роў ка мі, 

каб са мы ра зум ны з іх не ўцёк.

23 КАСТ РЫЧ НІ КА

1897 год — на ра дзіў ся 

Дзміт рый Ры го ра-

віч Паў лаў, са вец кі ва ен ны дзе яч, 

ге не рал ар міі, Ге рой Са вец ка га 

Са ю за (1937). 

Пад час Гра ма дзян скай вай ны 

ў Іс па ніі, з каст рыч ні ка 1936 да 

чэр ве ня 1937 го да, зма гаў ся на 

ба ку рэс пуб лі кан ска га ўра да ў лі-

ку са вец кіх доб ра ах вот ні каў, быў 

ка ман дзі рам тан ка вай бры га ды 

пад псеў да ні мам «Па бла». У шэ-

ра гу апе ра цый ка ман да ваў буй ны мі звод ны мі 

тан ка вы мі гру поў ка мі вой скаў. Ле там 1939 го да 

ўдзель ні чаў у ба я вых дзе ян нях на Хал хін-Го ле 

ў якас ці ва ен на га са вет ні ка па вы ка ры стан ні 

бра ня тан ка вых вой скаў. Удзель ні чаў у са вец ка-

фін лянд скай вай не, быў ін спек та рам па ба я вым 

пры мя нен ні тан ка вых вой скаў, а з 17 сту дзе ня да 

29 лю та га 1940 го да — ка ман ду ю чым Рэ зер во-

вай гру пай вой скаў. З 7 чэр ве ня 1940-га — ка-

ман ду ю чы вой ска мі Бе ла рус кай асо бай ва ен най 

акру гі. 22 лі пе ня 1941 го да Ва ен най ка ле гі яй 

Вяр хоў на га су да СССР быў асу джа ны «за ба-

яз лі васць, са ма воль нае па кі дан не стра тэ гіч ных 

пунк таў без да зво лу вы шэй ша га ка ман да ван ня, 

раз вал кі ра ван ня вой ска мі, бяз дзей насць ула ды» 

да вы шэй шай ме ры па ка ран ня і рас стра ля ны.

У 1957-м па смя рот на рэ абі лі та ва ны і ад ноў ле ны 

ў во ін скім зван ні.

1924 год — у Мін ску ўве дзе ны га рад скі 

аў то бус ны рух. Па двух марш ру тах 

кур сі ра ва ла 15 ма шын.

1920 год — на ра дзіў ся 

Джа ні  Ра да ры, 

італь ян скі пісь мен нік, жур на ліст, 

вы да вец, удзель нік ру ху Су пра-

ціў лен ня. Аў тар апо вес цяў-ка зак 

«Пры го ды Чы па лі на», «Бла кіт ная 

стра ла», збор ні ка ка зач ных на вел «Гуль ня ў до-

мі кі». Па мёр у 1980.

1940 
год — на ра дзіў ся Пе ле, сла ву ты 

бра зіль скі фут ба ліст, ата ку ю чы 

паў аба рон ца ка ман ды «Сан тас» (1956—1971). 

Пра вёў 92 мат чы і за біў 77 га лоў у скла дзе 

збор най Бра зі ліі. Пе ле — адзі ны фут ба ліст у 

све це, які тры ра зы ста на віў ся чэм пі ё нам све ту 

як гу лец (у 1958, 1962 і 1970 га дах). Член сім-

 ва ліч най збор най най леп шых гульцоў на ўсіх 

чэм пі я на тах све ту па вер сіі ФІ ФА. З'яў ля ец ца 

ад ным са 100 най больш уплы во вых лю дзей све-

ту па вер сіі ча со пі са Tіme. У 1995—1998 га дах 

зай маў па са ду мі ніст ра спор ту Бра зі ліі. У 2002 

го дзе пры зна ны ФІ ФА най леп шым фут ба ліс там 

XX ста год дзя.

1954 
год — у Па ры жы прад стаў ні ка мі 

ЗША, Вя лі ка бры та ніі, Фран цыі, 

ФРГ, Іта ліі, Ка на ды, Бель гіі, Ні дэр лан даў і Люк-

сем бур га бы ло пад пі са на па гад нен не аб рэ мі лі-

та ры за цыі Фе дэ ра тыў най Рэс пуб лі кі Гер ма ніі і 

ўклю чэн ні яе ў блок НА ТА. Праз паў го да кра і ны 

са цы я ліс тыч на га ла ге ра ад ка жуць на гэ та ства-

рэн нем Ар га ні за цыі Вар шаў ска га Да га во ра.

1957 
год — па ча ло сваю дзей насць 

Між на род нае агенц тва па атам най 

энер гіі (МА ГА ТЭ).

8 23 кастрычніка 2019 г.НАПРЫКАНЦЫ

Фо та Максіма ШАСТАКОВА.

ca
ric

atu
ra

.ru

Месяц
Апошняя квадра 21 кастрычніка.

Месяц у сузор’і Льва.

Iмянiны
Пр. Андрэя, Інакенція.

К. Марлены, Тэклі, Ігната, 

Севярына, Тодара, Яна.

Н А В І Г А Т А Р

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

Ка лі за да цца мэ тай, то за не каль кі ме ся цаў 

мож на на браць 1-2 кг шкар лу пі ны і ўгна іць 

гле бу. Гэта дае магчымасць знач на па вы-

сіць ура джай насць.

Ча сам шкар лу пі ну прос та раз мяр коў ва юць 

па па верх ні зям лі. Але та кі ме тад не ад но-

сіц ца да ўгна ен ня гле бы, па коль кі буй ны мі 

ка вал ка мі шкар лу пі на прос та ля жыць на ёй. 

А вось для пту шак, якія з вя лі кім за да валь-

нен нем зля та юц ца па ла са вац ца смач най 

і ка рыс най ежай, у та кім вы гля дзе яеч ная 

шкар лу пі на пры но сіць знач на больш 

ка рыс ці.

Чым ка рыс ная
Вер нем ся да пту ша чак: пас ля та го як іх ар га нізм 

пе ра пра цуе яеч ную шкар лу пі ну, асноў ны кам па-

нент — кар ба нат каль цыю (на 93 % шкар лу пі на 

скла да ец ца з гэ та га рэ чы ва) — ста но віц ца ка рыс-

ным і доб ра за сва яль ным для рас лін.

На ту раль на, у ве лі зар ных коль кас цях та кі 

пту шы ны па мёт ні дзе не да ста неш, та му вар та 

раз гле дзець больш да ступ ны ва ры янт з яеч най 

шкар лу пі най. Мно гія дач ні кі вы ка рыс тоў ва юць за-

мест шкар лу пі ны мел і вап ну, па коль кі ў іх так са ма 

ўтрым лі ва ец ца кар ба нат каль цыю, але ў шкар лу пі-

не яшчэ ўтрым лі ва юц ца та кія ка рыс ныя мік ра эле-

мен ты, як се ра, фос фар і крэм ній.

Як збі раць
Пас ля та го як яй ка раз бі ва ец ца, шкар лу пі ну 

скла да юць у пра стор ную па пя ро вую скрын ку і па-

кі да юць пад сы хаць. Трэ ба вы браць цёп лае мес ца, 

каб за не каль кі дзён бял ко вая плён ка не са пса ва-

ла ся, а вы сах ла на ту раль ным шля хам. Пас ля та го, 

як яеч ная шкар лу пі на цал кам вы сах не (звы чай на 

на гэ та сы хо дзіць ад 3 да 5 дзён), яе раз мі на юць і 

скла два юць у па пя ро выя па ке ты. За хоў ва ец ца сы-

ра ві на ў су хім мес цы. Нель га змя шчаць шкар лу пі ну 

ў по лі эты ле на вы па кет, каб не да пус ціць утва рэн ня 

віль га ці і цві лі.

Збі ра юць шкар лу пі ну і з ва ра ных яек, толь кі 

трэ ба ста ран на зды маць ад ну шкар лу пі ну, без унут-

ра най част кі.

Пры га та ван не ўгна ен ня
Ка лі вы на збі ра лі 1 кг сы ра ві ны, мож на пры сту-

паць да драб нен ня.

За сця лі це на стол мяк кую чыс тую тка ні ну (мож-

на ска рыс тац ца шчыль най цы ра тай). За тым рас-

кла дзі це яеч ную шкар лу пі ну і доб ра прай дзі це ся па 

ёй драў ля най ка чал кай. Су хую шкар лу пі ну хут чэй 

здраб ніць. Ця пер за ста ло ся пе ра цер ці сы ра ві ну ў 

ка ва мол цы або пра пус ціць праз мя са руб ку. Гэ та 

трэ ба ра біць аба вяз ко ва, та му што буй ныя ка ва-

лач кі шкар лу пі ны не пры ня суць гле бе ка рыс ці, бо 

бу дуць рас кла дац ца вель мі і вель мі ма руд на. Га то-

вую яеч ную му ку скла два юць у сло і кі, за кры ва юць 

шчыль на веч ка мі.

Мож на зра біць інакш і атры маць кам бі на ва нае 

ўгна ен не — спя чы на вог ні шчы або ў пе чы шкар-

лу пі ну ад яек ра зам з по пе лам. Та кое ўгна ен не 

бу дзе ба га тае фос фа рам, ка лі ем, маг ні ем і кар ба-

на там каль цыю. Та кі как тэйль, а так са ма са ма па 

са бе здроб не ная яеч ная шкар лу пі на як угна ен не 

пры ня се больш ка рыс ці для кіс лых глі ніс тых глеб, 

па леп шыў шы іх струк ту ру.

Мож на так са ма пры га та ваць вад кае ўгна ен не 

з па раш ку шкар лу пі ны

 Вы су шы це шкар лу пі ну ад яек.

 Здраб ні це яе на ту раль ным шля хам, пра пус-

ці це праз мя са руб ку або ка ва мол ку.

 Па ра шок скла дзі це ў сло ік, за лі це ва дой. На-

крый це шчыль ным веч кам.

 Сло ік мож на па ста віць у цём нае пра ха лод-

нае мес ца.

 Праз два тыд ні ва да ста не мут най і з'я віц ца 

не пры ем ны пах. Гэ та бу дзе азна чаць, што па жыў-

нае ўгна ен не га то ва.

 Пе рад тым як вы ка наць пад корм ку рас лін, 

яго трэ ба раз вес ці звы чай най ва дой у пра пор цы ях 

1 да 3.

Ма лень кі ню анс: па гля дзі це на ўнут ра ную част-

ку шкар лу пі ны — там за ста ла ся тон кая вы сах лая 

бял ко вая плён ка. Бя лок з'яў ля ец ца доб рым па жыў-

ным рэ чы вам для рас лін. Ка лі спа ліць шкар лу пі ну 

ў пе чы або на вог ні шчы, то бя лок зні шчыц ца, та-

му ёсць сэнс зра біць не каль кі ві даў пад корм кі са 

шкар лу пі ны.

Яеч ная шкар лу пі на 
як угна ен не

Больш за дзве ты ся чы 

га доў на зад ста ра жыт на-

грэ час кі фі ло саф Пла тон 

у сва іх дыя ло гах «Ты мей» 

і «Крыт» рас ка заў аб не-

звы чай най дзяр жа ве, раз-

ме шча най на вост ра ве на 

за хад ад Гер ку ле са вых 

слу поў або па між су час-

ны мі Вя лі ка бры та ні яй і 

Ма ро ка.

Тут мо жа здац ца, што ў Пла-

то на бы лі не ка то рыя праб ле мы 

з геа гра фі яй, ад нак апош нія 

на ві ны з Ні дэр лан даў па каз-

ва юць ад ва рот нае. Так, па-

вод ле мер ка ван ня Доў ве ван 

Хінс бер ге на, ге о ла га з Утрэхт-

ска га ўні вер сі тэ та, пад Між зем-

ным мо рам мо жа зна хо дзіц ца 

ве лі зар ны вост раў па ме рам з 

Грэн лан дыю.

На дум ку на ву коў цаў з Ні-

дэр лан даў, пад су час най Еў-

ро пай зна хо дзяц ца рэшт кі 

ста ра жыт на га ма це ры ка, які ў 

на ву ко вых ко лах ужо па спе лі 

на зваць Вя лі кай Ад ры яй. Ця-

пер ён цал кам па ха ва ны — не 

пад акі я нам, а пад Паўд нё вай 

Еў ро пай. Ка ля 140 міль ё наў га-

доў та му два кан ты нен ты па-

ча лі су ты кац ца. Вя лі кая Ад рыя 

бы ла цал кам раз бу ра на ў пра-

цэ се су тык нен ня і, у боль шас ці, 

за та ну ла пад ты мі мяс ці на мі, 

дзе ця пер зна хо дзяц ца Іта лія, 

Грэ цыя і Бал ты ка.

Акра мя та го, Вя лі кая Ад-

рыя не з'яў ля ец ца ўні каль най. 

Но выя да сле да ван ні ман тыі 

Зям лі па каз ва юць, што пад 

акі я на мі на шай пла не ты мо-

жа ха вац ца вя лі кая коль касць 

стра ча ных кан ты нен таў. Так, 

ана ліз ста ра жыт ных па род да-

зва ляе вы ка заць зда гад ку, што 

ў мі ну лым на ша пла не та бы ла 

знач на больш геа ла гіч на ак-

тыў ным мес цам, чым яна з'яў-

ля ец ца за раз. Свед чан ні та го, 

як упер шы ню з'я ві ла ся жыц цё, 

мо гуць згу біц ца не дзе там, на 

ве лі зар най глы бі ні.

Ня гле дзя чы на тое, што 

стра ча ныя кан ты нен ты час та 

лі чац ца цал кам згуб ле ны мі, 

на са май спра ве яны не зу сім 

стра ча ныя. Па доб на за кі ну тым 

цы ві лі за цы ям, яны па кі да юць 

за са бой сля ды, якія мож на 

рас па знаць, ка лі ве даць, як 

ме на ві та іх шу каць. Ван Хінс-

бер ген ад зна чае, што ска лы з 

Вя лі кай Ад рыі бы лі ўклю ча ныя 

ў Аль пы, у той час як яе цэ лыя 

ка вал кі бы лі ўка ра нё ны ў Паў-

днё вую Іта лію і Грэ цыю. Хоць 

вя лі кая част ка ста ра жыт на га 

ма це ры ка бы ла сха ва ная на 

дзя сят кі міль уніз у ман тыю 

Зям лі, не ка то рыя яе плас ты 

да гэ та га ча су пра цяг ва юць 

аказ ваць уплыў на су час ную 

Еў ро пу.

Пад уз дзе ян нем тэк та ніч на-

га ціс ку і ча су вап ня ко выя па-

ро ды ста ра жыт на га ма це ры ка 

па сту по ва ўтва ры лі мар мур. 

Трэн не пліт па між Еў ро пай і 

Вя лі кай Ад ры яй вы цяг ну ла ка-

рыс ны ма тэ ры ял на зад на па-

верх ню Зям лі, дзе лю дзі змаг лі 

яго знай сці і на ла дзіць зда бы-

чу. На дум ку Хінс бер ге на, ме-

на ві та так мар мур, з яко га бы лі 

зроб ле ны ста ра жыт на рым скія 

і ста ра жыт на грэ час кія хра мы 

і пан тэ о ны, мо жа вес ці свой 

па ча так. Ін шы мі сло ва мі, ста-

ра жыт на грэ час кі Пла тон мог 

ста яць на рэшт ках шу ка най ім 

Ат лан ты ды і на ват не зда гад-

вац ца пра гэ та.

Акра мя Вя лі кай Ад рыі, су-

час ныя кар ты акі я ніч на га дна

па каз ва юць шы ро кую ўзвы-

ш аную воб ласць, якая зна хо дзіц-

ца ва кол Но вай Зе лан дыі. Ка ля 

двух га доў та му ка ман да, якую 

ўзна чаль ва лі ге о ла гі з Геа ла-

гіч най да след чай кам па ніі GNS 

Sсіеnсе, аб' яд на ла кар ты акі-

ян ска га дна з вы мя рэн ня мі 

па вяр хоў на га пры цяг нен ня і 

атры ма ны мі імі вы ні ка мі ана-

лі зу ўзо раў мар ско га дна для 

та го, каб па ка заць, што воб-

ласць по бач з Но вай Зе лан ды-

яй уяў ляе са бой неш та знач на 

боль шае, чым прос та шыш ка 

ў акі я не. Згод на з іх раз лі ка-

мі, Зе лан дыя ўяў ляе з ся бе 

адзі ны кан ты нент, які скла дае 

пры клад на дзве тра ці ны па ме-

ру Аў стра ліі.

Як і вя лі кая Ад рыя, Зе лан-

дыя з'яў ля ла ся част кай вя-

ліз на га су пер кан ты нен та, вя-

 до ма га як Ганд ва на. Ка ля 

85 міль ё наў га доў та му не вя лі кая 

част ка гі ганц ка га кан ты нен та 

ада рва ла ся ад агуль най ма сы 

су шы і па сту по ва рас цяг ну ла ся 

і вы чар па ла ся, утва рыў шы су-

час ныя Ці ха акі ян скае вог нен-

нае каль цо, Но вую Зе лан дыю 

і Но вую Ка ле до нію.

Ні хто ні ко лі не да ве да ец ца, 

якія ж ме на ві та па дзеі ад бы-

ва лі ся на гэ тых ран ніх кан ты-

нен тах. Ці ад бы ва лі ся пра цэ сы 

раз бу рэн ня ста ра жыт ных ма-

це ры коў па сту по ва і прак тыч -

на лёг ка, ці ж су пра ва джа лі ся 

ка ла саль ны мі пры род ны мі 

ка та кліз ма мі? Хут чэй за ўсё, 

у гэ тым вы пад ку больш праў-

да па доб ным мо жа з'яў ляц ца 

пер шы ва ры янт раз віц ця па-

дзей. Як бы там ні бы ло, ме на-

ві та дзя ку ю чы ру ху ма це ры коў 

і кан ты нен таў мы з ва мі мо жам 

на зі раць су час ную кар ту на-

шай пла не ты.

Цём нае мі ну лаеЦём нае мі ну лае

Пра шко ду плас ты ку для на ва коль на га ася-

род дзя на пі са на ўжо мност ва ар ты ку лаў. Пры 

гэ тым рэ гу ляр на вя дуц ца рас пра цоў кі па ства-

рэн ні но вых фор маў і ві даў гэ та га ма тэ ры я лу, 

якія бы лі б менш не бяс печ ныя для пры ро ды. 

Зу сім све жае вы на ход ніц тва — аль тэр на тыў ны 

ма тэ ры ял, які ў бу ду чы ні мо жа за мя ніць са бой 

та кі ад на ча со ва па трэб ны і шкод ны плас тык.

Як па ве дам ляе рэ дак цыя вы дан ня Eurekalert, за 

рас пра цоў ку ад каз ва юць су пра цоў ні кі ўні вер сі тэ та 

Аал та і Цэнт ра тэх ніч ных да сле да ван няў у Фін лян-

дыі. Да след чы кі ства ры лі са праў ды но вы ўні каль ны 

ма тэ ры ял, злу чыў шы драў ня ныя ва лок ны цэ лю ло зы 

і бя лок шоў ку, які зда бы ва ец ца з ні так па ву цін ня. 

У вы ні ку атрым лі ва ец ца вель мі тры ва лы і элас тыч ны 

ма тэ ры ял, які мо жа быць вы ка ры ста ны ў бу ду чы ні ў 

якас ці маг чы май за ме ны плас ты ку.

«Пры ро да пра па нуе вы дат ныя ін грэ ды ен ты для 

рас пра цоў кі но вых ма тэ ры я лаў, та кія як цвёр дая і 

лёг ка да ступ ная цэ лю ло за ды жорст кі і гнут кі шоўк, 

якія мы і вы ка рыс тоў ва лі ў на шым да сле да ван ні, — 

ка жа адзін з вя ду чых аў та раў ра бо ты, пра фе сар уні-

вер сі тэ та Аал та Мар кус Лін дэр. — Пе ра ва га гэ тых 

ма тэ ры я лаў у тым, што, у ад роз нен не ад плас ты ку, 

яны бія рас кла даль ныя і не ня суць шко ды на ва коль-

на му ася род дзю».

Для ства рэн ня плас ты ку на ву коў цы вы ка рыс тоў ва-

лі бя ро за вую цэ лю ло зу, якую «ра за бра лі» на больш 

дроб ныя цэ лю лоз ныя на на ва лок ны. За тым іх, ні бы 

сет ку, злу чы лі ў жорст кі кар кас. У той жа час у атры-

ма ную цэ лю лоз ную сет ку ўка ра ні лі клей кую мат ры цу 

з па ву чы ным шоў кам. У вы ні ку цэ лю ло за да ла ма тэ-

ры я лу мяк касць і гнут касць, а шоўк — тры ва ласць. Па 

знеш ніх пры кме тах но вы ма тэ ры ял вель мі па доб ны 

на плас тык.

Пры гэ тым, што важ на, шоўк, як вя до ма, ства-

ра ец ца ў жы вой пры ро дзе ту та вым шаў ка пра дам. 

Ад нак фін скія на ву коў цы вы ка рыс тоў ва лі «штуч-

ны» шоўк, які ства ра ец ца ген на ма ды фі ка ва ны мі 

бак тэ ры я мі са зме не най ДНК, за пра гра ма ва най на 

вы пра цоў ку шоў ку. Та кі шоўк знач на тан ней у вы-

твор час ці і па скла дзе ма ла чым ад роз ні ва ец ца ад 

на ту раль на га.

«Па коль кі мы ве да ем струк ту ру ДНК, мы мо жам 

ска пі ра ваць яе і вы ка рыс тоў ваць для вы твор час ці ма-

ле кул бял ку шоў ку, якія хі міч на па доб ныя на тыя, што 

зна хо дзяц ца ў ніт ках па ву цін ня, — тлу ма чыць пра фе сар 

Лін дэр. — На ша пра ца ілюст руе но выя маг чы мас ці 

бял ко вай ін жы не рыі. У бу ду чы ні мы змаг лі б вы ра біць 

па доб ныя су ме сі і з ін шы мі ўлас ці вас ця мі».

Мо жа ўзнік нуць пы тан не: але ж для вы твор час ці 

аль тэр на ты вы плас ты ку трэ ба бу дзе ма са ва вы ся-

каць дрэ вы з мэ тай зда бы чы цэ лю ло зы? На са май 

спра ве, не. За раз на ву коў цы ак тыў на вя дуць ра бо-

ты па по шу ку най больш тан на га шля ху вы твор час ці 

штуч най цэ лю ло зы пры да па мо зе бак тэ рый. Вя до ма, 

па доб ныя рас пра цоў кі ўжо ёсць, але ўвесь пра цэс 

ства рэн ня аль тэр на ты вы плас ты ку па ві нен на вы ха-

дзе да ваць пра дукт, які тан ней за сам плас тык. Інакш 

вя лі кая част ка вы твор цаў на ват не па гля дзіць у бок 

но вай тэх на ло гіі.

Падрыхтаваў Іван КУПАРВАС. 

Фота 24gadget.ru

Ука ра нен не шаў ко вай ніт кі па між ва лок на мі цэ лю ло зы.

Эка ло гіяЭка ло гія

ЧЫМ ЗА МЯ НІЦЬ ПЛАС ТЫК

— На чу жы ну рай шу каць больш не па ля цім мы,— На чу жы ну рай шу каць больш не па ля цім мы,
Са мі бу дзем бу да ваць зім нія ха ці ны.Са мі бу дзем бу да ваць зім нія ха ці ны.
Бу дзем воль на жыць і год на на зям лі ўрад лі вай...Бу дзем воль на жыць і год на на зям лі ўрад лі вай...
Ба чыў сон: на вёс цы род най ад бы ло ся дзі ва.Ба чыў сон: на вёс цы род най ад бы ло ся дзі ва.

Ба чыў сон: над вёс кай мі лай дзі ва ад бы ло ся —Ба чыў сон: над вёс кай мі лай дзі ва ад бы ло ся —
Па ля це лі дрэ вы ў вы рай. Ліс це за ста ло ся.Па ля це лі дрэ вы ў вы рай. Ліс це за ста ло ся.
Па ля це лі ў рай бус лян кі, а бус лы ля ха тыПа ля це лі ў рай бус лян кі, а бус лы ля ха ты
Са бра лі ся ра на ран кам, ра яц ца за ця та:Са бра лі ся ра на ран кам, ра яц ца за ця та:

 Раптам спатрэбіцца
Ка лі мес ца ў скле пе для ўся го ўра джаю не ха пае — не бя да! Не ка то рыя ка ра няп ло ды мо гуць 

зі ма ваць на град цы. Гэ та ма ро за ўстой лі выя куль ту ры: дай кон, ка ра нё вая пят руш ка, морк ва. 

На пя рэ дад ні пер шых за ма раз каў бац він не ў ка ра няп ло даў аб ра за юць да вы шы ні 5 см. Да лей 

не аб ход на аба гнаць кож ную рас лі ну, а град ку за муль чы ра ваць плас том тор фу або пі ла він ня. 

Ура джай не аб ход на вы ка паць ран няй вяс ной, па куль не па ча ло ад рас таць ліс це.

Пад Еў ро пай Пад Еў ро пай 
зна хо дзіў ся ін шы ма ця рык?зна хо дзіў ся ін шы ма ця рык?

Пад во да мі Між зем на га мо ра мо жа зна хо дзіц ца ве лі зар ны вост раў 
або ста ра жыт ны ма ця рык.


