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Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня

   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 6.24 19.59 13.35
Вi цебск — 6.12 19.51 13.39
Ма гi лёў — 6.15 19.49 13.34
Го мель — 6.14 19.43 13.29
Гродна — 6.40 20.14 13.34
Брэст    — 6.43 20.12 13.29

ЗАЎТРА
Ад ной чы я зла вiў та кую ве лi зар ную 

ры бу, што да вя ло ся яе ад пус цiць. Усё 

роў на нi хто не па ве рыў бы.

Гос па дзе, да па ма жы мне зра бiць з 

дзi цем уро кi i за стац ца пры гэ тым лю-

бя чай ма ту ляй, куль тур най жан чы най 

i адэ кват най су сед кай.

Ка лi дзяў чы на не рэ аль най пры га жос-

цi лю бiць ця бе да вар' яц тва, ла шчыць, 

ца луе i пес цiць, то, хут чэй за ўсё, ты — 

шпiц.

Па чу ты ў аў то бу се аб ры вак гу тар кi 

дзвюх дзяў чат:

— Блiн, як на да ку чы лi гэ тыя ды е-

ты, фiт нес, са ло ны... Хут чэй бы ўжо 

за муж вый сцi!

8 КРА СА ВI КА

1831 год — за сна ва-

на Мiн скае ге-

не рал-гу бер на тар ства, ад мi-

нiст ра цый на-тэ ры та ры яль ная 

адзiн ка ў Ра сiй скай iм пе рыi з 

цэнт рам у Мiн ску. Дзей нi ча ла 

да 1834 го да.

1918 год — у Бе ла ру сi ў ад па вед нас-

цi з дэ крэ там Саў нар ка ма бы лi 

за сна ва ны ва ен ныя ка мi са ры я ты.

1931 год — у кал га се «Чыр во ная По-

лач чы на» Ушац ка га ра ё на вый-

шаў пер шы ну мар га зе ты «Удар нiк» — ад ной 

з пер шых у Бе ла ру сi сель скiх шмат ты раж ных 

га зет.

1950 год — на ра-

дзi ла ся Га-

лi на Ры го раў на Сань ко, 

бе ла рус кi ву чо ны-эка на-

мiст, док тар эка на мiч ных 

на вук (2001), пра фе сар 

(2005). Аў тар на ву ко вых 

прац па праб ле мах кан ку-

рэн цыi, ан ты ма на поль на-

га рэ гу ля ван ня, транс на-

цы я на лi за цыi вы твор час цi 

i ка пi та лу, мiж на род ных эка на мiч ных ад но сiн.

1795 год — на ра дзiў ся 

Ула дзi мiр Фе да-

се е вiч Ра еў скi, рус кi па эт, пуб-

лi цыст, дзе каб рыст.

1920 год — дэ крэ там 

УЦВК за сна ва на 

но вая ба я вая ўзна га ро да — га на ро вая рэ ва лю-

цый ная зброя. Пер ша па чат ко ва яна ўяў ля ла са-

бой шаш ку (кор цiк) з ор дэ нам Чыр во на га Сця-

га, по тым з'я вi ла ся i аг ня стрэль ная га на ро вая 

зброя — маў зер. Уся го гэ тай уз на га ро ды бы лi 

ўда сто е ны 21 ча ла век, апош ня га ўзна га ро дзi лi 

Сця па на Васт ра цо ва ў 1930 го дзе.

1960 год — аст ра ном Фрэнк Дрэйк 

пры сту пiў да рэа лi за цыi экс пе-

ры мен та «Пра ект «Оз ма», якi стаў па чат кам 

пла на мер на га на ву ко ва га по шу ку цы вi лi за цый 

за ме жа мi Со неч най сiс тэ мы i пе ра рос у су-

свет на вя до мую пра гра му по шу ку па за зем на га 

ро зу му.

1971 год — у Лон да не па чаў ся I кан грэс 

Мiж на род на га са ю за цы га ноў, якi 

ўста на вiў Мiж на род ны дзень цы га ноў.

ПЯТ РУСЬ БРОЎ КА:

На ват стра цiў шы зрок,

Абы ду я паў све ту,

А да род ных мяс цiн

Шлях заў сё ды знай ду.
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Месяц
Поўня ў 5.34.

Месяц у сузор’і Скарпіёна.

Iмянiны
Пр. Авраама, Алы, Васілія, Ганны, 

Гаўрыіла, Ібрагіма, Ларысы, 

Праскоўі, Сцяпана.

К. Юлія, Дзіянісій.

Акра ба ты, гiм нас ты i ска ку ны на ба ту це час та ў 

якас цi пра ця гу сва ёй кар' е ры вы бi ра юць цыр ка вую 

арэ ну. Пры ем на ад зна чыць, што на шы су ай чын нi кi 

за па тра ба ва ны ў най леп шых су свет ных шоу i вы-

сту па юць прак тыч на на ўсiх кан ты нен тах пла не ты. 

Ура джэ нец Брэс та Дзмiт рый ДА РА ШУК, да сяг нуў-

шы свай го мак сi му му ў вы ступ лен нях на акра ба-

тыч най да рож цы, атры маў за пра шэн не ад вя до ма га 

цыр ка дзю Са лей. Пра сваю ра бо ту ў ЗША i Тай ва нi 

ён рас ка заў у iн тэр в'ю чы та чам «Звяз ды».

«Пра та кую пра па но ву я ма рыў»
Са спар тыў най кар' е рай Дзмiт рый Да ра шук вы ра шыў 

раз вi тац ца ў 2016 го дзе. Да та го мо ман ту ён ужо меў зван-

не май стра спор ту мiж на род на га кла са, вый граў брон за вы 

ме даль чэм пi я на ту све ту, а так са ма стаў ула даль нi кам 

Куб ка све ту. Пас ля гуч ных пос пе хаў i ўда лай спар тыў най 

кар' е ры на Дзмiт рыя вый шлi ме не джа ры цыр ка дзю Са лей 

i пра па на ва лi ра бо ту ў ЗША. Для су свет на вя до ма га ка-

над ска га шоу са чыць за спарт сме на мi з та кiх вi даў спор ту, 

як акра ба ты ка, спар тыў ная гiм нас ты ка, скач кi на ба ту це i 

акра ба тыч ная да рож ка, пад бi ра ю чы для ра бо ты ў цыр ку 

но вых кан ды да таў, — звы чай ная прак ты ка.

— На той мо мант мне бы ло 27 га доў, — ус па мi нае 

Дзмiт рый. — У спор це я да сяг нуў прак тыч на ўся го, ча го 

ха цеў. Да гэ та га ча су як раз з'я вi ла ся сям'я, та му трэ ба 

бы ло жыць ужо не як па-iн ша му. Не сха ваю, што пра та-

кую пра па но ву ад дзю Са лей я ма рыў заў сё ды, пас ля 

за вяр шэн ня спар тыў най кар' е ры iн шай пра цы для ся бе 

i не раз гля даў, але ўсё ж спа чат ку ха цеў вы сту пiць на 

чэм пi я на це Еў ро пы, а по тым ужо пры сту пiць да ра бо ты ў 

цыр ку, пра гэ та i па ве да мiў ме не джа рам.

У цыр ку дзю Са лей ёсць свое асаб лi вы кас тынг: ты зды-

ма еш свае здоль нас цi на вi дэа i ад праў ля еш ме не джа рам, 

пас ля ча го яны вы ра ша юць, цi па ды хо дзiць спарт смен пад 

iх па тра ба ван нi.

— Пад рых тоў ка да шоу ў мя не за ня ла ка ля двух-трох 

тыд няў, — я не толь кi трэ нi ра ваў скач кi, але i ву чыў ся 

пра вiль на на но сiць ма кi яж, у той час вель мi шмат ча го 

да ве даў ся пра кас ме ты ку, — смя ец ца ар тыст. — Так са ма 

зай маў ся ха рэа гра фi яй i толь кi пас ля гэ та га пры сту пiў да 

ра бо ты ў шоу.

— У дзю Са лей ёсць ак цё ры, на якiх кла дзец ца боль-

шая част ка ар тыс тыч най на груз кi, — тлу ма чыць Дзмiт-

рый. — Ад нас жа асаб лi ва га ар тыс тыз му не па тра ба ва лi, 

але ней кiм азам гэ та га май стэр ства ўсё роў на на ву ча лi, 

каб спарт сме ны не вы лу ча лi ся з уся го ка лек ты ву. Вя до-

ма, вы ступ лен нi ў цыр ку ад роз нi ва юц ца ад пра фе сiй на га 

спор ту, але не ска заў бы, што та кая зме на дзей нас цi 

да ла ся мне скла да на. Уся му мож на на ву чыц ца. Пер шы 

час трэ нi роў кi пра хо дзi лi што дня, по тым аба вяз ко выя за-

ня ткi бы лi дзесь цi тры ра зы на ты дзень. Гэ та бы ла вель мi 

цi ка вая ра бо та.

У ста цы я нар ным цыр ку ў Ар лан да бе ла рус пра пра ца-

ваў ка ля двух га доў, у шоу ён быў за дзей нi ча ны ў роз ных 

ну ма рах.

— Са мым скла да ным там для мя не бы ла ад на стай-

насць — усё ж та кi ты ро бiш па ста ян на ад но i тое ж, а ў 

спор це ўвесь час неш та мя ня ец ца.

На той мо мант, ка лi ў дзю Са лей пра ца ваў Дзмiт рый 

Да ра шук, ён быў адзi ны бе ла рус у шоу. Ра зам з iм вы сту-

па ла шмат ар тыс таў з Ра сii, Укра i ны, Ка зах ста на, бы лi i 

еў ра пей цы, ура джэн цы Фран цыi, Анг лii i iн шых кра iн.

— Спарт сме ны-сла вя не за па тра ба ва ныя там, та му што 

вы лу ча юц ца сва ёй доб ра сум лен нас цю, пра ца здоль нас цю, 

ды i пла цiць за меж нi кам мож на знач на менш, чым мяс-

цо вым, — не ха вае Дзмiт рый. — Ня гле дзя чы на гэ та, для 

нас цырк — гэ та заў сё ды доб рая маг чы масць за ра бiць 

ня дрэн ныя гро шы.

«Мя жа на ды хо дзiць у 25 га доў, 
для ка гось цi — у 40»

— Нi я кiх уз рос та вых аб ме жа ван няў для спарт сме наў 

у цыр ку ня ма, — ад зна чае Дзмiт рый. — Па куль мо жаш, 

да туль i ска чаш. Для ка гось цi мя жа на ды хо дзiць у 25 га-

доў, для ка гось цi — у 40.

Усе шоу цыр ка дзю Са лей на бы лi сваю па пу ляр насць у 

тым лi ку за кошт пры га жос цi i не бяс печ нас цi вы ступ лен ня 

ар тыс таў. Ну ма ры до сыць ры зы коў ныя, та му час та су стра-

ка юц ца i траў мы. Ча сам шоу за кан чва юц ца тра ге ды яй, 

але та кiх гiс то рый ня шмат.

— Вя до ма, бы ва ла, што я атрым лi ваў траў мы, бы лi 

па дзен нi, як пад час трэ нi ро вак, так i ў хо дзе шоу. Ба чыў 

так са ма, як траў мi ру юц ца ка ле гi. Зда ец ца, ты пры хо дзiш 

ту ды са спор ту i па вi нен быць га то вы да па шко джан няў, 

але да гэ та га прос та не маг чы ма пры вык нуць. Да траў маў 

нар маль на ста вяц ца як спарт сме ны, так i кi раў нiц тва цыр-

ка, усе ра зу ме юць ры зы ку. У кож на га ар тыс та ёсць стра-

хоў ка, та му ў вы пад ку траў мы яго ле чаць, ад наў ля юць i 

вяр та юць да ра бо ты. У ка ман дзе цыр ка акра мя ар тыс таў 

i спарт сме наў ёсць фi зi я тэ ра пеў ты, ма са жыс ты i ўра чы, 

якiя пры не аб ход нас цi пры хо дзяць нам на да па мо гу.

Пас ля 19 га доў свай го iс на ван ня шоу ў Ар лан да скон-

чы ла ся. Ра зам з iм скон чыў ся i кант ракт Дзмiт рыя, но вы 

яму не пра па на ва лi, та му бе ла рус вы ра шыў вяр нуц ца на 

ра дзi му i па чаў зай мац ца трэ нер скай дзей нас цю.

— Сам я ро дам з Брэс та, а жон ка з Ма гi лё ва, та му вы ра-

шы лi ад пра вiц ца ту ды. Улад ка ваў ся пра ца ваць трэ не рам у 

ад ну са спар тыў ных школ. У мя не бы лi гру пы роз ных уз рос-

таў. З ма лень кi мi пра ца ваць, вя до ма, най больш скла да на, 

са ста рэй шы мi цi ка вей, та му што ўжо мо жаш на ву чыць iх 

эле мен там, якiя ве да еш сам. Дзя ку ю чы ра бо це ў цыр ку 

я ўмею ра бiць трэ нi роў кi больш цi ка вы мi, раз на стай ны мi, 

да ваць дзе цям ней кiя но выя ве ды. Акра ба тыч ная да рож-

ка, на пэў на, не та кi па пу ляр ны вiд спор ту, як тыя ж скач кi 

на ба ту це, але ўсё роў на баць кi пры во дзi лi дзя цей з за да-

валь нен нем.

Ня гле дзя чы на тое што трэ нер ска га во пы ту да гэ та га ў 

Дзмiт рыя не бы ло, пе ра езд у Бе ла русь i зме на ра бо ты зноў 

жа да лi ся яму прос та.

— Я ж 20 га доў у спор це, мне ён вель мi па да баў ся. 

Атры маў аду ка цыю трэ не ра, ка лiсь цi ха цеў па спра ба ваць 

ся бе ў гэ тай ро лi i, упэў не ны, у бу ду чы нi вяр ну ся да трэ-

нер скай ра бо ты.

«Яшчэ ма ру тра пiць 
у най леп шыя су свет ныя шоу»

Пра пра ца ваў шы ў Ма гi лё ве паў та ра го да, Дзмiт рый зноў 

атры маў пра па но ву вяр нуц ца ў цырк, але ўжо не ў ЗША, а ў 

Тай вань. Бе ла рус пра цуе там ужо на пра ця гу пя цi ме ся цаў, 

па каз ва ю чы акра ба тыч ныя тру кi.

— Спа чат ку бы ло шмат сумненняў, цi з'яз джаць зноў, 

але ка лi я пра ца ваў трэ не рам, ад чу ваў, што не ха пае спар-

тыў ных эмо цый — ад рэ на лi ну, эк стры му, якiя бы лi на пра-

ця гу ўся го май го жыц ця. Хо чац ца зноў iх ад чуць. Па коль кi 

паў та ра го да я не прак ты ка ваў ся, вяр нуц ца ў акра ба ты ку 

бы ло скла да на, у пер шую чар гу псi ха ла гiч на, але праз ме-

сяц зноў увай шоў у смак i ця пер не шка дую, што вяр нуў ся 

ў гэ тую сфе ру. Цырк, дзе я вы сту паю, зна хо дзiц ца ў пар ку, 

у за мку, яго шоу скла да ец ца з роз ных му зыч ных i акра ба-

тыч ных ну ма роў. Гэ ты цырк, вя до ма, больш раз лi ча ны на 

ту рыс таў вост ра ва.

Кант ракт Дзмiт рыя пад пi са ны на год, але ка лi кi раў нiц-

тва пра па нуе яму за стац ца, бы лы спарт смен, хут чэй за 

ўсё, па го дзiц ца.

— Хоць, вя до ма, я ма ру тра пiць у най леп шыя су свет ныя 

шоу, вяр нуц ца ў цырк дзю Са лей або вы сту паць у бы ло га 

яго рэ жы сё ра Фран ка Дра го на. Цырк, у якiм я пра ца ваў у 

ЗША, i цырк, у якiм пра цую ця пер, — гэ та зу сiм роз ныя рэ-

чы. Ад роз нен нi да ты чац ца як са мiх шоу-пра грам, так i ўмоў, 

якiя ства ра юць ра бот нi кам у звы чай ным жыц цi, за роб каў. 

Апла та ў цыр ку звы чай на за ле жыць ад май стэр ства ар-

тыс та, ад яго ста жу, з кож ным го дам яна рас це. Але на огул 

цыр ка, роў на га дзю Са лей, у све це ня ма. У ЗША на шоу 

заў сё ды пры хо дзi ла шмат лю дзей, за ла там апла дзi руе ар-

тыс там сто я чы, тут та ко га я па куль не ба чыў. Вель мi шмат 

на ро ду бы ло толь кi пад час кi тай ска га Но ва га го да.

На пры кан цы Дзмiт рый ад зна чае, што сён ня па спра ба-

ваць ся бе на цыр ка вых па мос тах ха це лi б мно гiя бы лыя 

спарт сме ны...

— I я, без умоў на, па ра iў бы iм зра бiць гэ та. З ад на го 

бо ку, у цыр ку мы пра цяг ва ем тое, ча му ву чы лi ся ўсё жыц-

цё, па каз ва ем тое, што ўжо ўме ем, але, з iн ша га бо ку, для 

кож на га з нас — гэ та но вы этап i но вы во пыт.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВIЧ.

Фо та з аса бiс та га ар хi ва ге роя.

«Цыр ка, 
роў на га дзю Са лей, у све це ня ма»

Як бе ла рус пас ля кар' е ры спарт сме на ад пра вiў ся вы сту паць 
у най леп шае шоу пла не ты

Пас ля спор туПас ля спор ту Спы тай це пра ра дзiн наеСпы тай це пра ра дзiн нае

Якая роз нi ца па мiж 
ма ла ды мi га лiн ка мi 

i ста рой вяр бой?
«У ня дзе лю бу дзем свят ка ваць Верб нi-

цу. Ча му ме на вi та га лiн кi вяр бы па ня суць 

у царк ву асвя чаць? I як гэ та ста су ец ца з 

тым, што да са мо га дрэ ва, асаб лi ва ста ро га, 

ста рэй шыя лю дзi ста вяц ца з на сця ро жа-

нас цю?» — пы та ец ца На тал ля Ан то наў на 

з Ма зы ра.

Вар та за ўва жыць, што ў на род най куль ту ры сла-

вян гэ тае дрэ ва ме ла два iс тую ха рак та рыс тыку. 

Вяр ба ста ла сiм ва лам хут ка га рос ту, на бi ра ю ча га 

моц жыц ця, урад лi вас цi, доб ра га зда роўя. Да ма-

ла дой вяр бы ста вi лi ся як да ка рыс на га i свя шчэн-

на га дрэ ва, га лiн кi яе нес лi ў храм, каб асвя цiць. 

Пры да па мо зе ла зы цi га лi нак вяр бы на пад вор'i 

ад шук ва лi ва ду, каб вы ка паць ка ло дзеж.

Ус ход нiя сла вя не ўша ноў ва лi вяр бу за ты дзень 

да Вя лi ка дня — у Верб ную ня дзе лю, якая i атры-

ма ла наз ву Верб нi ца. Асноў най аб ра да вай па дзе-

яй Верб най ня дзе лi ста ла на вед ван не царк вы з 

мэ тай асвя цiць га лiн кi вяр бы, якiм бе ла ру сы пры-

пiс ва лi шмат лi кiя ма гiч на-азда раў лен чыя ўлас цi-

вас цi. Звы чай асвя чаць га лiн кi вяр бы вя до мы са 

ста ра жыт ных ча соў. Дрэ ва, якое ра ней за iн шыя 

ад гу ка ец ца на вес на вое цяп ло, на пра бу джэн не 

зям лi, па вiн на пе ра даць сваю моц, зда роўе, пры-

га жосць ча ла ве ку i хат нiм жы вё лам.

Га лiн кi вяр бы рых та ва лi за га дзя: iх вы ра за лi з 

кус тоў, што рас лi па аба пал рэк i ба лот, звяз ва лi 

ў пуч кi па тры цi пяць i ўпры гож ва лi кве тач ка мi з 

ка ля ро вай па пе ры або на ват квет ка мi, спе цы яль-

на на рых та ва ны мi i за су ша ны мi з ле та, а так са ма 

роз на ка ля ро вы мi стуж ка мi. У не ка то рых рэ гi ё нах 

у гэ ты «бу кет» да баў ля лi га лiн ку яд лоў цу. Эт-

ног ра фа мi бы лi за фiк са ва ны звест кi, што яшчэ 

ў па чат ку XIX ста год дзя ў Гро дзен скай гу бер нi 

ў царк ву для асвя чэн ня пры во зi лi на ват вя лi кую 

вяр бу ра зам з ка рэн нем. Пас ля за кан чэн ня на ба-

жэн ства яе га лiн кi ла ма лi i раз но сi лi па ха тах.

Той, хто пры но сiў да до му асвя чо ныя га лiн кi, 

злёг ку сцё баў iмi ўсiх да ма чад цаў, перш за ўсё 

дзе так, i пры га вор ваў:

Не я б'ю, вяр ба б'е,

За ты дзень — Вя лiк дзень.

Хво ра ў лес на ве рас,

А зда роўе ў кос цi!

*  *  *
Не я б'ю, вяр ба б'е,

За ты дзень — Вя лiк дзень,

Будзь зда роў як ва да,

А рас цi як вяр ба!

Будзь зда роў на ўвесь год!

*  *  *
У гэ ты свя точ ны дзень за ба ра ня ла ся пра ца-

ваць. У кож най ха це на кры ва лi стол, за пра ша лi 

су се дзяў, ро дзi чаў у гос цi. I хоць ежа на ста ле 

бы ла пос ная, гэ та не змян ша ла агуль най ра дас цi 

i ве ся лос цi. Дзе цi ба вi лi ся на ву лi цы: цэ лы дзень 

яны гу ля лi ў да га нял кi i луп ца ва лi ад но ад на го 

вер бач кай. Для мо ла дзi пе рад шлюб на га ўзрос-

ту гэ ты дзень быў яшчэ ад ной маг чы мас цю вы-

ка заць свае за цi каў ле ныя ад но сi ны да ка ха на га 

ча ла ве ка.

А вось ся род за ход нiх сла вян лi чы лi, што вяр-

ба атрым лi вае боль шую цу да дзей насць не пе рад 

Вя лi ка днем, а на Юр'я. Ме на вi та ў гэ ты дзень 

дзяў ча ты пля лi з вяр бы вян кi i пры га вор ва лi: «Каб 

даб ра быт у ха це рос, як вяр ба вяс ной». У сер баў 

iс на ва ла па вер'е: ка лi на Юр'я дзяў чы на спля це 

з ма ла дых га лi нак вяр бы по яс i бу дзе яго на сiць 

не каль кi дзён, то аба вяз ко ва ў гэ тым го дзе вый-

дзе за муж i бу дзе «з пу зам» (па па ме рах по яса). 

Там жа iс на ваў звы чай плес цi «по яс» з ма ла дой 

вяр бы на да ён ку, «каб ма ла ко заў сё ды пры бы ва-

ла». На Ва лы нi i Па до ллi мо ладзь ва дзi ла ка ра го-

ды ва кол вяр бы, пры бра най квет ка мi i стуж ка мi, 

у ку паль скую ноч.

А вось ста рое дрэ ва вяр бы заў сё ды вы клi ка ла 

асця ро гу, бо лi чы ла ся, што мес ца, дзе рас це тое 

дрэ ва, дрэн нае, бо там жы вуць ва дзя нi кi i iн шыя 

ня чыс цi кi. Лi чы ла ся так са ма, што ка лi вяр ба са-

ста рэе i ў ства ле атры ма ец ца дуп ло, там аба вяз-

ко ва па се лiц ца чорт са сва ёй жон кай. Не здар ма 

ка за лi пра тых, хто моц на за ка хаў ся: «Улю бiў ся 

як чорт у су хую вяр бу».

Па коль кi вяр ба рас це ка ля ва ды i вы кон вае 

ро лю сiм ва лiч най мя жы па мiж зям ной i вод най 

пра сто ра мi, гэ тае дрэ ва за ба ра ня ла ся са дзiць 

ка ля до ма, у са дзе.

Ак са на КА ТО ВIЧ, Ян ка КРУК.

Да сы лай це свае пы тан нi пра ка ра нi i пры-

ста са ва насць да су час на га жыц ця ка лян дар-

ных i ся мей на-по бы та вых на род ных тра ды цый 

ды аб ра даў на паш то вы або элект рон ны ад рас 

рэ дак цыi з па зна кай «Пра ра дзiн нае».

Рэ дзька i ра дыс ка. Для па сад кi гэ тых ран нiх 

куль тур бу дзе да стат ко ва, ка лi гле ба пра грэ ец-

ца да +2 гра ду саў. Iх са дзяць не каль кi ра зоў за 

вяс ну-ле та па чы на ю чы з ся рэ дзi ны або кан ца 

кра са вi ка. На ступ ныя град кi ра дыс кi i рэ дзькi 

трэ ба са джаць, ка лi на па пя рэд нiх з'яў ля юц ца 

пад рос лыя ўсхо ды.

Шчаўе, кроп, са ла та i сель дэ рэй. Гэ тым 

не па тра ба валь ным вi дам са лат най зе ля нi ны 

не страш ныя вяс но выя пе ра па ды тэм пе ра тур. 

Та му, як толь кi гле ба на ўчаст ку да сяг не тэм пе-

ра ту ры +4 гра ду сы, мож на сме ла вы сей ваць iх 

на сен не або ра са ду ў грунт.

Морк ва. Гэ ты кар аняп лод пры ня та са джаць, 

ка лi зям ля на бя рэ больш цяп ла (+5-8 гра ду саў). 

Для па сад кi морк вы лепш вы браць со неч ныя 

ад кры тыя ўчаст кi, бо яна мае па трэ бу ў цяп ле i 

со неч ным свят ле.

Так са ма ў кра са вi ку сме ла мож на са джаць 

ба бы, га рох, шпi нат, на сен не без ра сад най 

ка пус ты пры ўмо ве, што гле ба да стат ко ва пра-

грэ ла ся.

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

ШТО МОЖ НА ПА СА ДЗIЦЬ У КРА СА ВI КУ 
Ў АД КРЫ ТЫ ГРУНТ?

Каб улет ку ўдо сталь ла са-

вац ца буй ны мi дух мя ны мi 

клуб нi ца мi, вяс ной вар та 

на даць iм тро хi кло па ту i 

ўва гi.

1. Агледзь це клуб нiч ную град-

ку. Ка лi не ка то рыя рас лi ны за-

гi ну лi (ня ма нi ад ной жы вой 

пу пыш кi) — вы да лi це iх. Ка лi 

ней кiя кус ты вы цiс ну ла на верх, 

за глыб це iх, але аку рат на, каб 

«сэр цай ка» (цэнт раль ная 

пу пыш ка) не апы ну ла ся 

пад зям лёй.

2. Аб рэ жце се ка та рам 

усе ка рыч не выя лiс ты i 

спа лi це iх. Не вар та вы-

ка рыс тоў ваць пры гэ тым 

граб лi (нi звы чай ныя, нi 

ве ер ныя) — вы пад ко ва 

мож на вы рваць кус ты, 

дрэн на ўка ра нё ныя.

3. Рас кi дай це на град цы мi-

не раль ныя ўгна ен нi з раз лi ку 

50 г / кв. м. Вы ка рыс тоў вай це 

спе цы я лi за ва ныя ўгна ен нi для 

клуб нiц або комп лекс ныя (нiт-

ра фос кi). Мож на вы ка рыс тоў-

ваць па асоб ку кар ба мiд (50 г / 

кв. м), двай ны су пер фас фат 

(40 г / кв. м) i ка лiй ную са лет-

ру (або суль фат ка лiю) — 30 г / 

кв. м.

4. Пад рых лi це асця рож на ма-

ты кай са мы верх нi пласт гле-

бы, па мя та ю чы пра тое, што 

ў клуб нiц па верх не вае раз мя-

шчэн не ка ра нёў i iх лёг ка па-

шко дзiць. Ад на ча со ва вы за-

ка па е це мi не раль ныя ўгна ен нi 

ўглыб глебы.

5. За муль чы руй це град ку 

кам пост ам або пе ра гно ем (на 

2-3 см), не за сы па ю чы пры гэ-

тым «сэр цай кi» кус тоў.

Не ўклад вай це са ла мя ны 

под сцiл ад ра зу на па чат ку вяс-

ны, та му што ён моц на за па-

во лiць пра гра ван не гле бы i за-

тры мае ўра джай.

6. Ста ран на апыр скай це ягад-

ныя кус ты рас тво рам прэ па ра ту 

ад муч нiс тай ра сы. Ад на ча со ва 

ў рас твор мож на да даць лю бы 

прэ па рат су праць кля шча. Пры 

апра цоў цы ста рай це ся тра пiць 

са ста вам на ўнут ра ную па верх-

ню лiс ця i на зям лю пад кус-

та мi.

7. У якас цi аль тэр на ты вы спе-

цы я лi за ва ным срод кам мож-

на вы ка рыс тоў ваць рас твор 

мар ган цоў кi ў кi пе нi. Ро бяць 

на сы ча на-ру жо вы рас твор i 

пе ра лi ва юць яго ў па лi вач-

ку. Пад рых та ва най вад ка сцю 

пра лi ва юць (аба вяз ко ва праз 

рас ся каль нiк па лi вач кi) кус цi кi 

i гле бу ва кол.

Не хва люй це ся, што рас лi на 

бу дзе аб ва ра на. Прай шоў шы 

праз пе ра лiў у па лi вач ку i да ты-

ка ю чы ся з ра нiш нiм ха лад ком, 

кi пень асту дзiц ца як раз да па-

трэб ных клуб нi цам 65 °С.

8. Ка лi ста iць су хое на двор'е, 

доб ра пра лi це град ку.

9. Муль ча з са ло мы — са мая 

леп шая. У па чат ку мая 

(цi ў ся рэ дзi не — у за-

леж нас цi ад на двор'я), 

ка лi зям ля пра грэ ец ца, 

вы кла дзi це на град кi под-

сцiл з са ло мы цi пад су-

ша най га зон най тра вы ў 

якас цi муль чы.

10. Не за бы вай це шчод-

ра па лi ваць план та цыю з 

клуб нi ца мi, яны вель мi 

дрэн на пе ра но сяць за су ху.

11. У ся рэ дзi не мая апра цуй-

це ягад ныя кус ты прэ па ра там 

для пра фi лак ты кi гнi ляў. Паў-

та ры це апра цоў ку ў па чат ку 

чэр ве ня.

Звяр нi це ўва гу
Град ку мож на за муль чы-

ра ваць чор ным укрыў ным 

ма тэ ры я лам, зра бiў шы ў iм 

пра рэ зы для кус тоў. Ад нак 

май це на ўва зе, што ад на ча-

со ва трэ ба пры маць ме ры па 

ба раць бе з му раш ка мi, якiя 

ах вот на па ся ля юц ца пад хо-

ван кай.

АСНОЎ НЫ ДО ГЛЯД КЛУБ НIЦ

—


