
Р А П  Т А М  С П А Т  Р Э  Б I Ц  Ц А

ШТО МЫ РО БIМ У КРА СА ВI КУ?
Вяс на ўсту пi ла ў свае за кон ныя пра вы. Свет ла вы дзень 

з кож ным днём па вя лiч ва ец ца, а но чы ста но вяц ца ўсё ка-

ра цей шыя. Вось-вось прый дзе са праўд нае цяп ло!

У пер шай дэ ка дзе кра са вi ка са мы час па се яць на ра-

са ду пе кiн скую ка пус ту i ран нiя агур кi. А яшчэ ў кра са вi ку 

мож на се яць на сен не ран няй i ся рэд ня поз няй ка пус ты, 

бро ка лi, каль ра бi, чыр во на ка чан най, са вой скай i квя цiс тай 

ка пус ты, а так са ма мно гiх ад на га до вых кве так для ад кры-

та га грун ту.

Ве да ем i па мя та ем, што пе рад па се вам на сен не аба вяз ко ва 

трэ ба пра грэць у цёп лай ва дзе (48—50 гра ду саў). Апроч та-

го, не за бы ва ем ся пад кар мiць ра са ду бак ла жа наў, пер цаў, 

па мi до раў, вы са джа ных на мi ў кан цы лю та га. Пра цяг ва ем 

пi кi ра ваць се ян цы бак ла жа наў, пер цаў, па мi до раў нiз ка-

рос лых сар тоў, сель дэ рэю i рэ ман тант ных су нiц. Сло вам, 

кра са вiк у нас, дач нi каў, ба га ты на ра сад ныя ра бо ты: па сеў 

на сен ня ад ных сар тоў рас лiн i пад корм ка, пi кi роў ка се ян-

цаў iн шых.

Для па ляп шэн ня асвят лен ня ра са ды мож на змай стра-

ваць са ма роб ныя ад бi валь нi кi з блiс ку чай фоль гi i па ста вiць 

iх зза ду кож най скры нi з ра са дай. Для гэ та га я бя ру ка ва лак 

бы та вой фоль гi i пры ма цоў ваю скот чам да кар до ну, а по тым 

на даю ад бi валь нi ку лёг кi вы гiб для най леп шай фа ку сi роў кi 

свят ла ў ква тэ ры i на ло джыi цi бал ко не. Асвет ле насць рас-

лiн пас ля гэ та га па вя лi чыц ца на 10—15 %.

А за раз не каль кi слоў пра цы бу лю-ся вок. Се ян ку пе рад 

па сад кай трэ ба на 2—3 хвi лi ны за лiць га ра чай ва дой (да 70 

гра ду саў), по тым апус цiць яе ў ха лод ную ва ду. За тым па сяў-

ны ма тэ ры ял на 12 га дзiн па клас цi ў рас твор нiт ра ама фос кi 

(1 ст. л. на 10 л ва ды). А яшчэ на 10 хвi лiн апус цiць у рас твор 

мед на га ку пар ва су (1 ч. л. на 10 л ва ды). Пас ля гэ тых пра-

цэ дур мы пра мы ва ем ся вок i вы са джва ем у грунт на глы бi-

ню да 2—3 см, за хоў ва ю чы ад лег ласць па мiж цы бу лiн ка мi 

6—8 см, а па мiж ба ра зён ка мi — да 25—30 см. Се ян ка ў 

нас пра рас тае пры тэм пе ра ту ры 2—3 гра ду сы, але на ноч 

град ку з па са джа най цы бу ляй па жа да на за кры ваць спан-

бон дам, бо ў кра са вi ку i на ват у маi бы ва юць пра ха лод ныя 

но чы. Пе рад тым як са джаць цы бу лю, па жа да на яе доб ра 

пра су шыць пры па ка ё вай тэм пе ра ту ры, а яшчэ лепш на 

сон цы. Та ды яна не сы дзе ў стрэл ку, а бу дзе збi раць со кi 

для цы бу лi ны-рэп кi. Мно гiя во пыт ныя дач нi кi пе рад па сад-

кай за моч ва юць цы бу лю яшчэ i ў на сы ча ным рас тво ры 

мар ган цоў кi. Вя до ма, рас твор не па вi нен быць зу сiм чор ны, 

а хут чэй ма лi на ва га ко ле ру. Гэ та трэ ба, каб знi шчыць вы-

пад ко вую iн фек цыю i шкод нi каў, якiя маг лi ста iц ца па мiж 

плас та мi «адзеж кi» асоб ных цы бу лi нак.

ЧАС БЯ ЛIЦЬ!
Цi ве да е це вы, па ва жа ныя дач нi кi, на коль кi не бяс печ-

ныя для са до ва га цi лю бо га iн ша га дрэ ва со неч ныя ма-

роз ныя днi? Днём ня бе ле ны цём ны ствол на гра ва ец ца 

да 9—11 гра ду саў, i та кой тэм пе ра ту ры ча сам да стат ко ва, 

каб дрэ ва пра чну ла ся, па чаў ся рух со ку. Нач ныя ха ла ды, 

на ад ва рот, за ма рож ва юць сок. У вы нi ку ў ма ла дых дрэў 

уз нi ка юць раз ры вы тка нак, якiя вы гля да юць як доў гiя рас-

ко лi ны на ка ры.

Аба ро нiць пла до выя дрэ вы па бел, бо бе лы ко лер ад штур-

хоў вае со неч ныя пра мя нi i не да зва ляе ства лу на грэц ца 

да тэм пе ра ту ры абу джэн ня. Па бе ле нае дрэ ва вяс ной «пра-

чнец ца» кры ху паз ней, што, ве ра год на, збе ра жэ яго ад 

нач ных i дзён ных за ма раз каў.

Каб зра зу мець сэнс па бе лу, трэ ба ска заць не каль кi слоў 

пра ка ру дрэ ва. Ка ра для яго — як ску ра для ча ла ве ка. Яна 

аба ра няе ўнут ра ныя ор га ны, пер шая су стра кае ўсе не спры-

яль ныя ўмо вы знеш ня га ася род дзя: гэ та i рэз кiя ва ган нi 

тэм пе ра тур, i ха лод ны ве цер, i сон ца пёк, i моц ныя нач ныя 

вяс но выя ма ра зы, i зу бы гры зу ноў...

Ка ра лю бо га да лi кат на га дрэў ца атрым лi вае со неч ныя 

апё кi i аб ма ра жэн нi, ча сам гру бее i трэс ка ец ца, хва рэе i 

ад слой ва ец ца. У вы нi ку ўнутр пра нi ка юць iн фек цыi i шкод-

нi кi, аслаб ля юць яго, пры вод зяць да заў час на га за вя дан ня 

i гi бе лi. Та му ка ру дрэ ва не аб ход на аба ра няць. Вось для 

гэ та га i па трэб ны па бел.

Яў ген СА ЛА НО ВIЧ, дач нiк са шмат га до вым во пы там.

П А К А Ш Т У Й Ц Е

ДЗЯДЗЬКА НЕ БАЦЬКА, А ЦЁТКА НЕ МАЦІ (беларуская народная прымаўка).
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Ры ба ў буль бя ной ска ры нач цы
Спат рэ бiц ца: фi ле лю бой бе лай ры бы — 500 г, буль-

ба — 5 шт., цы бу ля — 1 шт., яеч ныя бял кi — 2 шт., му ка — 

3 ст. л., соль i пе рац — на смак, алей.

Цы бу лю дроб на па рэ заць 

i аб сма жыць да за ла цiс та га 

ко ле ру. Пе ра клас цi ў та лер ку 

i асту дзiць. Да даць кры ху ўзбi-

тыя бял кi, пе рац i ста ло вую 

лыж ку му кi.

На дзер цi буль бу на буй ной 

тар цы, ад цiс нуць i да даць да су ме сi цы бу лю i яеч ныя бял-

кi. Доб ра змя шаць.

Фi ле ры бы па са лiць i аб ка чаць у му цэ. На кож ны бок 

ры бы па клас цi атры ма ную буль бя ную ма су, доб ра пры-

цiс нуць. Сма жыць на доб ра ра за грэ тай па тэль нi ў алеi па 

не каль кi хвi лiн з кож на га бо ку.

Кат ле ты з са ча ві цы
Спат рэ біц ца: са ча ві ца — 1,5 шклян кі, морк ва — 1 шт., 

ка пус та — 400 г, цы бу ля (буй ная) — 1 га лоў ка, соль — 

на смак, пе рац — дроб ка.

Са ча ві цу доб ра пра мыць, за ма чыць у ва дзе, па кі нуць 

для на бра кан ня на ноч. За тым пра ва рыць яе ў пад со ле най 

ва дзе хві лін 5–10. Ад кі нуць на друш ляк, даць сця чы ва дзе. 

Пе ра кру ціць на мя са руб цы. Цы бу лю дроб на на шат ка ваць, 

морк ву на дзер ці на буй най 

тар цы. Аб сма жыць цы бу лю з 

морк вай на алеі. Да даць на-

шат ка ва ную ка пус ту і яшчэ 

тро хі аб сма жыць. Пад ліць 

на па тэль ню ва ды, на крыць 

веч кам і па ту шыць 10 хві лін. 

Асту дзіць і пе ра кру ціць праз мя са руб ку. Да даць да здроб-

не най са ча ві цы. Па са ліць, па пер чыць, сфар ма ваць кат ле-

ты. Аб сма жыць іх на алеі да га тоў нас ці.

ГРА НО ЛА
Тра ды цый ная для ЗША стра ва для сня дан ку змя-

шчае плю шча ныя аў ся ныя кру пы, арэ хi i мёд, якiя 

звы чай на за пя ка юц ца да хруст ка га ста ну. Ча сам у 

су месь да да юць су ха фрук ты.

Спат рэ бiц ца: аў ся-

ныя шмат кi — 300 г, лю-

быя арэ хi або iх су месь 

(на прык лад, мiн даль, 

ара хiс, се мач кi сла неч-

нi ку) — 180 г, яб лыч нае 

пю рэ — 2 ст. л., вад кi 

мёд — 1 ст. л., алей (лепш 

алiў ка вы) — 1 ст. л., су ха-

фрук ты — на смак.

Змя шаць аў ся ныя шмат кi i арэ хi. Асоб на змя шаць яб-

лыч нае пю рэ, мёд i алей. Су месь вы лiць на шмат кi i ру ка-

мi ўсё пе ра мя шаць. Атры ма ную ма су вы клас цi на бля ху i 

за пя каць пры 160 гра ду сах хвi лiн 40, па меш ва ю чы праз 

кож ныя 10 хвi лiн. Гля дзi це па га тоў нас цi, ча су мо жа спат-

рэ бiц ца i кры ху менш.

У га ра чую гра но лу да даць лю бi мыя су ха фрук ты (на-

прык лад, ра зы нкi, су ша ныя жу ра вi ны, фi нi кi).

Пас ля та го як стра ву вы ня лi, яна бу дзе да во лi мяк кая, 

на ват вiль гот ная. Не па ло хай це ся, пры асты ван нi яна ста-

не хруст кая.

Яе звы чай на ядуць з ма ла ком цi ёгур там. А ў за кры тым 

сло i ку гра но ла лёг ка пра ста iць па ру тыд няў i на ват даў жэй, 

зу сiм не тра ця чы сва iх улас цi вас цяў i сма ку.

К У Л І Н А Р Н А Е  П А Д А Р О Ж Ж А

IМ БIР — 
КУЛЬ ТУ РА ЭК ЗА ТЫЧ НАЯ

Iм бiр не толь кi на дае пi кант ны смак шмат лi кiм стра-

вам, але i да па ма гае пры пра сту дзе, за бi ва ю чы па та ген-

ную фло ру. Ко рань iм бi ру ба га ты на эфiр ныя алеi, а яшчэ 

ён ужы ва ец ца для па ху дзен ня, знi жэн ня ва гi. Рэ гу ляр ны 

пры ём iм бiр на га ко ра ня сты му люе маз га вы кро ва зва рот, 

па ляп шае па мяць i ўва гу. Ка рыс ныя ўлас цi вас цi ко ра ня 

iм бi ру вы зна ча юц ца вi та мi на мi i па жыў ны мi рэ чы ва мi: 

у яго са стаў ува хо дзяць каль цый, алю мi нiй, хром, жа ле за, 

маг нiй, а так са ма нi ка цi на вая кiс ла та, фос фар, крэм нiй, 

ка лiй и вi та мiн C.

Iм бiр мож на вы рошч ваць як ад на га до вую рас лi ну. Для гэ-

та га трэ ба мець све жы, глад кi ко рань з кра мы або су сед ска га 

ага ро да. Для па чат ку спат рэ бiц ца ўся го 2—3 ка рэнь чы кi 

з жы вы мi пу пыш ка мi. Па сад ку ро бiм ана ла гiч на па са дцы 

буль бы. Ка лi ко рань тро хi пад сох, яго трэ ба па тры маць у 

цёп лай ва дзе на пра ця гу не каль кiх га дзiн, каб абу дзiць 

спя чыя пу пыш кi. Ча сам у цяп ле цi на свят ле ко рань iм бi ру 

сам пус кае зя лё ныя па раст кi. Пры па са дцы — дзе-не будзь 

у кра са вi ку цi на ват у маi — бя ром яго i га ры зан таль на, пу-

пыш ка мi ўверх апус ка ем у шы ро кi гар шчо чак цi пласт ма са-

вую скры ню, за поў не ную якас ным грун там для ага род нi ны 

з да баў лен нем ар га нi кi. Пры коп ваць ко рань iм бi ру вар та 

не глы бо ка, яго пу пыш кi па вiн ны быць пры кры тыя гле бай 

уся го на 3—4 см. Па куль не з'я вяц ца пер шыя ўсхо ды, па лiў 

па вi нен быць мi нi маль ны, толь кi для пад тры ман ня грун ту 

ў злёг ку вiль гот ным ста не. Доб ры дрэ наж — аб са лют на 

не аб ход ная ўмо ва для рос ту аль бо вы рошч ван ня iм бi ру: 

пры за стоi ва ды ў ёмiс тас цi ко рань бу дзе за гнi ваць. А вось 

пас ля з'яў лен ня пер шых ус хо даў i да кан ца ле та трэ ба пад-

корм лi ваць iм бiр вы спе лым кам пост ам. Пад корм ку трэ ба 

ра бiць раз у 2—3 тыд нi — гэ та га да стат ко ва.

Дач ныя па ра дыДач ныя па ра ды

Ад мыць i па чыс цiць бе лыя кра соў кi
Ка лi вы но сi це бе лыя кра соў кi, то са мая пер шая па ра-

да — не ад кла дай це iх чыст ку. Прый шлi да до му — пра цёр-

лi сур вэт кай, губ кай або су хой шчот кай. Але ка лi вы пра гу-

ля лi ся ў бе лых кра соў ках па гра зi, па ча кай це, па куль яна 

вы сах не, а по тым па спра буй це па чыс цiць iх шчот кай.

Чыст ка ўруч ную
Ска рыс тай це ся зуб ной 

па стай або гас па дар чым мы-

лам. Прос та ўтры це па сту су-

хой ста рой зуб ной шчот кай, 

пас ля ча го змый це яе цёп-

лай ва дой, вы ка рыс тоў ва ю-

чы губ ку. Або на бя ры це на 

зуб ную шчот ку больш мы ла, 

так са ма пра тры це кра соў кi i 

доб ра спа лас нi це.

Хар чо вая со да
Да хар чо вай со ды да дай-

це тро хi ва ды, каб атры ма-

ла ся ка шы ца. Утры це яе ў 

кра соў кi зуб ной шчот кай, 

па кiнь це на 15 хвi лiн. По-

тым змый це цёп лай ва дой 

i губ кай.

Ску ра ныя кра соў кi чыс цяць 
крух ма лам

Раз баў це буль бя ны крух-

мал роў най коль кас цю све-

жа га ма ла ка, на ня сi це су-

месь на кра соў кi, па кiнь це 

на 30 хвi лiн, за тым змый це 

губ кай, на мо ча най у цёп лай 

ва дзе.

Кiс ла род ны ад бель валь нiк
Не вы ка рыс тоў вай це 

агрэ сiў ныя ад бель валь нi кi, 

а толь кi кiс ла род ныя. Раз вя-

дзi це сы пу чы ад бель валь нiк 

не вя лi кай коль кас цю ва ды, 

а за тым на ня сi це ка шы цу 

на тка нiн ныя кра соў кi на 

10 хвi лiн. Або мо жа це да-

даць у та зiк з ва дой ад бель-

валь нiк, па клас цi ту ды кра-

соў кi на 2 га дзi ны, а за тым 

па чыс цiць шчот кай.

Па дэ шва так са ма чыс цiц ца
Вазь мi це вад касць для 

зняц ця ла ку, на ня сi це на 

па дэ шву i па кiнь це на паў-

га дзi ны. Змый це. Ёсць яшчэ 

адзiн трук: ка лi вы на не ся це 

на па дэ шву не каль кi сла ёў 

бяс ко лер на га ла ку для паз-

ног цяў, яна даў жэй за ста-

нец ца бе лая.


