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У рэ дак цыю да слаў ліст Пётр 
Віль я мо віч з Ма ла дзеч на, у якім 
рас ка заў пра свой не звы чай ны і 
вель мі ці ка вы экс пе ры мент.

«Ад ной чы мне тра пі ла ся ці ка вая 
ін фар ма цыя пра тое, што рас лі ны 
ста ноў ча рэ агу юць на маг ніт нае по-
ле. За ха це ла ся пра ве рыць гэ та на 
ўлас ным во пы це.

Свой пер шы экс пе ры мент пра-
вёў з ляс ны мі су ні ца мі.

Для до сле даў з маг ні та мі вы-
ка рыс таў не каль кі вель мі сла бых 
кус ці каў су ніц, якія знай шоў не да лё-
ка — на чы гу нач ным ад хо не. Бліз-
касць чы гун кі пай шла ра зет кам су-
ніц ві да воч на не на ка рысць — вы-
гляд у іх быў вель мі пры гне ча ны. Я 
вы ка паў 8 чэз лых кус ці каў і па са дзіў 
іх на ад лег лас ці 30 см адзін ад ад на-
го, вы ка рыс таў шы круг лыя маг ні ты 
ад ды на мі каў. Ні я кіх угна ен няў пры 
па са дцы і да лей шым вы рошч ван ні 
гэ тых ра зе так я не ўно сіў. Са джан-
цы су ніц доб ра пры жы лі ся, па ду жэ лі 
і пры кмет на кра ну лі ся ў рост. Вяс-

ной на ступ на га 
го да ў кож най з 

гэ тых ра зе так су ніц з'я ві ла ся вя лі-
кая коль касць квет ка но саў (для па-
раў на ння: у ляс ных су ніц звы чай на 
ўтва ра ец ца на кус ці ку не больш за 
два квет ка но сы).

Пас ля друж на га цві цен ня за вя-
за лі ся і па ча лі хут ка па вя ліч вац ца 
ў па ме рах шмат лі кія яга ды. Пад іх 
ця жа рам квет ка но сы на хі ля лі ся да 
зям лі. Каб збе раг чы яга ды ад шэ-
рай гні лі, по бач з кож ным кус ці кам я 
па ста віў апо ры ў вы гля дзе коль цаў 
з ацын ка ва на га дро ту. У па чат ку 
лі пе ня са браў з кус ці каў су ніц пер-
шы ўра джай — 115 буй ных спе лых,
над звы чай са лод кіх і дух мя ных 
ягад. Ака за ла ся, што кож ная з іх 
ва жы ла больш за 1 грам! За два 
тыд ні я са браў са сва ёй «маг ніт най» 
су ніч най план та цыі 1120 цу доў ных 
ягад агуль най ва гой 805 г — і гэ та 
ўся го з 8 кус ці каў!

Маг чы ма, ка лі б я ада браў для 
гэ та га экс пе ры мен та ў ле се леп-
шыя кус ці кі су ніц з буй ны мі яга да-
мі, то атры ма ны ад іх пры да па мо-

зе маг ні таў ура джай быў бы 
больш знач ным…

Ад пла да но сіў шы, кус ці кі 
не ўза ба ве да лі вя лі кую коль-
касць дач чы ных ра зе так, ад 
якіх на ле та я зноў атры маў 
доб ры ўра джай.

Я ду маю, каб ста біль на 
атрым лі ваць вы со кія ўра джаі 
ляс ных су ніц, па жа да на кож-
ны год вы са джваць на маг ні ты 
но выя ма ла дыя рас лі ны. Мож-
на браць і свае ўка ра нё ныя 
ра зет кі.

На ступ ны экс пе ры мент я 
пра вёў на ста рой ма лі не (гэ-
тым па сад кам бы ло ўжо больш 
за 10 га доў). Маг ні ты так са ма да лі 
вель мі доб ры вы нік.

На гэ ты раз я раз мяс ціў маг ні ты 
толь кі ка ля ме та ліч ных апор дра ця-
ной шпа ле ры, да якой ма ца ва лі ся 
па раст кі ма лі ны. У вы ні ку — кус ты 
ста рой ма лі ны да лі ма гут ныя па-
раст кі і вы дат на ад пла да но сі лі буй-
ны мі яга да мі.

Па ка заль на тое, што ў ін шых 
мес цах са ду ўра джай паў на вар тас-

ных кус тоў звы чай най ма лі ны ака-
заў ся на шмат гор шым, а іх яга ды 
бы лі драб ней шы мі, чым у ста рой 
ма лі ны з ужы ван нем маг ні таў».

Ме ха нізм уздзе ян ня маг ніт на га 
по ля, які вы клі кае леп шае раз віц-
цё і пло да на шэн не рас лін, па куль 
да кан ца не вы свет ле ны. Цал кам 
маг чы ма, што маг ні ты кан цэнт ру-
юць ва кол ка ра нёў рас лін іо ны рас-
тво ра ных у ва дзе со ляў, якія ра ней 
бы лі не да ступ ныя рас лі нам.

На сен не морк вы па чы нае 
пра рас таць пры тэм пе ра ту-
ры гле бы 4–5 °C. Пры та кой 
тэм пе ра ту ры пе ры яд пра рас-
тан ня доў жыц ца да 20 дзён, 
пры тэм пе ра ту ры 15–20 °C 
ён ска ра ча ец ца да 8–10 дзён. 
Ап ты маль ная тэм пе ра ту ра 
для вы рошч ван ня морк вы — 
20–25 °C.

Каб па ско рыць пра рас тан не і 
атры маць друж ныя ўсхо ды, на сен не 
за моч ва юць і тры ма юць у віль гот-
ным ста не да та го ча су, па куль яно не ўзы дзе. 
Се юць морк ву ў апош нія дні кра са ві ка — у па-
чат ку мая. Глы бі ня па се ву — 1–2 см.

Вар та па мя таць, што морк ва — куль ту ра, 
якая доў га пра рас тае, та му ра зам з ёй вы сей ва-
юць на сен не ма яч ных куль тур (са ла ту, ра дыс ку, 
каль ра бі), якія пра рас та юць знач на хут чэй. Гэ та 
дае маг чы масць ра ней па чаць до гляд па се ваў 
(ба раць ба з пус та зел лем, рых лен не). Ад лег-
ласць па між ра да мі — 25 см, па між рас лі на мі 
пас ля пра рэ джван ня — 3–6 см. Не вар та па зніц-
ца з пра рэ джван нем, інакш пры гня та ец ца рост 
рас лін, фар мі ру юц ца дроб ныя і дэ фар ма ва ныя 
ка ра няп ло ды. Ад нак пры за над та рэд кім па се-
ве ка ра няп ло ды гру бе юць і так са ма дэ фар му-
юц ца.

Леп шы мі гле ба мі для морк вы лі чац ца лёг кія 
су пя шча ныя і су глін ка выя з нейт раль най рэ-
ак цы яй. Пад бі ра юць та кое мес ца, якое доб ра 
асвят ля ец ца на пра ця гу ўся го дня. Пры не да хо пе 
свят ла рас лі ны морк вы вы цяг ва юц ца. З гэ тай 
жа пры чы ны лі чыц ца не да пу шчаль най і за гу-
шча насць па се ваў.

Са мыя спры яль ныя па пя рэд ні кі для морк-
вы — ран няя буль ба, та мат, цы бу ля, агу рок і 
ка пус та.

Морк ва вель мі па тра ба валь ная да віль га ці. 
Пры яе не да хо пе фар мі ру юц ца дра вя ніс тыя, 
дроб ныя ка ра няп ло ды, час та ня пра віль най 
фор мы. Ад нак пры ліш ку віль га ці бац він не 
моц на раз рас та ец ца, а ка ра няп ло ды трэс ка-
юц ца.

Ужы ва ючы ўгна ен ні, зы хо дзяць 
з та го, што для морк вы най боль шая 
коль касць азо ту па тра бу ец ца ў пер-
шай па ло ве ве ге та цый на га пе ры я ду, 
ка лію — у дру гой (пры ўтва рэн ні ка ра-
няп ло да); фос фар пры бліз на ад ноль ка-
ва вы ка рыс тоў ва ец ца на пра ця гу ўся го 
ве ге та цый на га пе ры я ду. Акра мя та го, 
морк ве па тра бу ец ца шмат каль цыю. 
Кіс лыя гле бы пад яе па се вы трэ ба аба-
вяз ко ва вап на ваць.

Морк ва доб ра ад клі ка ец ца на по-
пел, уне се ны ў гле бу пе рад па се вам 
(100–150 г на 1 м2). Так са ма эфек тыў на 

ўня сен не амі яч най са лет ры (20 г/м2), су пер фас-
фа ту і хло рыс та га ка лію (па 30 г/м2) у су ме сі з 
тор фам і пе ра гно ем. А вось све жы гной пад 
морк ву пры мя няць не вар та: ён па гар шае та-
вар ныя якас ці ка ра няп ло даў.

Пас ля з'яў лен ня 2–3 са праўд ных ліс тоў рас-
лі ны пад корм лі ва юць рас тво рам пту шы на га па-
мё ту (1:10) або гна я вой жыж кі (1:5). На гле бах 
з не да хо пам азо ту пра вод зяць дзве пад корм кі 
ма ча ві най: пер шую — пас ля з'яў лен ня ўсхо даў 
(2 г/м2), дру гую — пры ўтва рэн ні 4–5 ліс тоў 
(4 г/м2). Апош нюю пад корм ку да юць у су хім вы-
гля дзе пас ля кан чат ко ва га пра рэ джван ня рас-
лін: су пер фас фат (5 г на 1 м2) і хло рыс ты ка лій 
(2–3 г на 1 м2). Уно сіць іх лепш у ба ра зён кі на 
ад лег лас ці 10 см ад рад ка.

На рэш це дачнікі дачакаліся 
чар го вага се зону. Як пра віль-
на пры вес ці свой зя мель ны 
ўчас так у га то вы для па се-
ваў стан? З які мі праб ле ма мі 
мож на су тык нуц ца пры пра вя-
дзен ні «ге не раль най пры бор-
кі» і ці мож на іх вы ра шыць, не 
на но ся чы шко ды на ва кол лю і 
ўлас на му зда роўю? Пра гэ та 
рас па вя лі спе цы я ліс ты Цэнт-
ра эка ла гіч ных ра шэн няў 
(ЦЭР), та ва рыст ва «Зя лё ная 
сет ка» і ўста но вы «Аг ра Эка-
Куль ту ра».

Ка ло дзе жы — на пра вер ку 
Боль шасць дач ні каў упэў не на — 

ва да са свай го ўчаст ка апры ёры не 
мо жа быць шкод най. Але ста тыс ты ка 
свед чыць: са мая за бру джа ная ва да 
вы яў ле на ме на ві та ў сель скіх ка ло-
дзе жах, якія сіл ку юц ца грун то вы мі 
во да мі. Ад бы ва ец ца гэ та ў асноў ным 
з-за па ру шэн ня тэх на ло гіі бу да ван ня 
шахт ных ка ло дзе жаў. Ва да ў іх вель-
мі час та за брудж ва ец ца ніт ра та мі — 
якія то яць у са бе вя лі кую не бяс пе ку 
для зда роўя. Трап ля ю чы з ва дой у 
страў нік, ніт ра ты пе ра тва ра юц ца ў 
так січ ныя ніт ры ты. Яны пры вод зяць 
да гі пак сіі (кіс ла род на га га ла дан ня) 
і ане міі, так са ма мо гуць вы клі каць 
рак. Піць за бру джа ную ніт ра та мі ва-
ду, ес ці пры га та ва ную на ёй ежу — 
са праўд ная ры зы ка, асаб лі ва для 
ма лых дзя цей і хво рых на гаст рыт і 
дыс пеп сію. «Да ныя пра вер кі па ка за-
лі, што ў 25% проб з пры ват ных ка ло-

дзе жаў ма юць пе ра вы шэн не нор мы 
па ніт ра тах у два ра зы, — ка жа На-
тал ля ПА РЭ ЧЫ НА, спе цы я ліст па 
ўстой лі вым кі ра ван ні вод ны мі рэ-
сур са мі ЦЭР. — Хоць да пу шчаль ная 
кан цэнт ра цыя скла дае 4 мі лі гра мы 
на літр, ле пей, каб іх зу сім не бы ло». 
Пра ве рыць ка ло дзеж ную ва ду мож-
на са ма стой на, звяр нуў шы ся ў ЦЭР 
па пра ве рач ныя па лос кі — па слу га 
бяс плат ная. Дру гі ва ры янт: за пра сіць 
спе цы я ліс таў з мяс цо вай сан стан цыі, 
пра цэ ду ра каш туе ад 20 да 50 ты сяч 
руб лёў. Пра вер ку ле пей пра во дзіць 
у кож ны се зон го да, бо коль касць 
ніт ра таў бу дзе мя няц ца ў за леж нас ці 
ад зме ны на двор'я. 

Спе цы я ліст ра іць: зра бі це ва кол 
ка ло дзе жа «за мок» з ушчыль не най 
глі ны на глы бі ню два мет ры і та кую 
ж шы ры ню. 

Агонь не ўсё «пры мае» 
Вя сен няя ге не раль ная пры бор ка 

на ўчаст ку ча сам на гад вае мас ле-
ніч нае вог ні шча — спаль ва ем усё 
ліш няе, што трап ляе пад ру ку. У ход 
ідуць ста рая мэб ля, па пе ра, гу ма, 
плас тык, сін тэ ты ка — са мыя рас паў-
сю джа ныя за брудж валь ні кі па вет ра. 
Уз га да ем на шых прод каў — яны аба-
гаў ля лі агонь і не кі да лі ту ды абы-
што. Той жа плас тык трап ля ю чы ў 
агонь, вы дзя ляе так січ ныя рэ чы вы. 
Афар ба ва нае дрэ ва і ста рыя га зе-

ты ма юць у сва ім са ста ве сві нец, 
а гу ма выя па крыш кі змя шча юць 
кан цэ ра ге ны. Тэм пе ра ту ры агню 
не да стат ко ва для поў на га зга ран ня 
гэ тых ма тэ ры я лаў, част ка не зга рэ-
лых ад хо даў за ста ец ца ў по пе ле. У 
вог ні шчы на да чы вар та спаль ваць 
ар га ні ку: на прык лад, хво рыя рэшт-
кі рас лін. Для ас тат ніх рэ чаў іс нуе 
смет ні ца і спе цы я лі за ва ныя пунк ты 
пры ёму та го ж плас ты ку, па пе ры, 
ста рых рэ чаў.

Град кі па пра ві лах 
пры ро ды 

Су хое рас лін нае «смец це», са бра-
нае на ўчаст ку, мож на ска рыс таць 
для ства рэн ня ўгна ен ня — кам пос ту. 
Ін грэ ды ен та мі вы сту пяць по пел ад 
спа ле ных рас лін, ку хон ныя ад хо ды і 
гной. Доб ры кам пост змя шчае ў са-
бе ўсе не аб ход ныя мік ра эле мен ты, 
і ў та кім вы пад ку на ўчаст ку мож на 
абы сці ся без «хі міі». На прык лад, у 
по пе ле бац він ня та ма таў ёсць усе 
не аб ход ныя мік ра эле мен ты для вы-
рошч ван ня гэ тай куль ту ры.

«Дас ка на лая чыс ці ня ва шым 
град кам не па трэб на. Су хія рэшт кі 
га лі нак, рас лін, тра вы мож на вы ка-
рыс тоў ваць для муль чы ра ван ня — то 
бок, пры род ны мі «ад хо да мі» мож на 
за кры ваць гле бу для яе за ха ван ня і 
па ляп шэн ня», — тлу ма чыць Воль-

га ШЧАГ ЛІН СКАЯ, спе цы я ліст  па 
ар га ніч най сель скай гас па дар цы 
ўста но вы «Аг ра Эка Куль ту ра». Пе-
ра коп ваць зям лю не трэ ба, бо ка рыс-
ныя мік ра ар га ніз мы вы хо дзяць на 
па верх ню і гі нуць, а гле ба ста но віц-
ца без аба рон най. Пе ра коп ван не па-
трэб на толь кі пры збо ры ўра джаю.

Агледзь це кус ты па рэч кі — час-
тым гос цем на яе пу пыш ках бы ва юць 
кля шчы. Хво рыя пу пыш кі не аб ход-
на зрэ заць і спа ліць. Аб рэз ку дрэў 
пра вод зьце аку рат на і без аза рту — 
вы ра за ючы па ла ма ныя га лін кі і тыя, 
што за гу шча юць кро ну. Да ча каў шы-
ся цёп ла га на двор'я, мож на пры мя-
няць бія прэ па ра ты для ба раць бы з 
на ся ко мы мі-шкод ні ка мі, якія пра чы-
на юц ца пры цёп лай тэм пе ра ту ры да 
12 гра ду саў на пра ця гу 10 дзён.

Ці ёсць аль тэр на ты ва хі міі?
Пес ты цы ды вель мі па пу ляр ныя 

ся род бе ла рус кіх дач ні каў. Але ма ла 
хто з іх са праў ды ці ка віц ца, на коль кі 
гэ ты сро дак па ды хо дзіць для гра дак. 
«На бы ва юць звы чай на па 3–5 прэ па-
ра таў і, асаб лі ва не раз бі ра ю чы ся, 
пры мя ня юць ра зам. Эфект ад па-
доб ных су ме сяў бы вае не ве ра год на 
шкод ны, — ка мен туе Воль га Шчаг-
лін ская. — Пра дук цыя ад пры ся-
дзіб ных гас па да рак, вы ра шча ная на 
«хі міі», зай мае да 97%. Мы ду ма ем, 
што на бы ва ем зда ро вую ага род ні ну, 

але па мы ля ем ся». Лёг кі спо саб па-
зба віц ца ад на ся ко мых-шкод ні каў — 
на быць хі міч ную атру ту, раз мя шаць 
у вяд ры і апра ца ваць град кі. Атрым-
лі ва ец ца, дач ні кі ля ну юц ца па ду маць 
пра пры чы ну — ча му тут з'я ві ла ся 
гэ тае на ся ко мае? У пры ро дзе на лю-
бую іс то ту ёсць свой спа жы вец, гэ та 
хар чо вы лан цу жок, які ча ла век пе ра-
ры вае, вы ні шча ю чы «шкод ні каў». На 
іх мес ца пры хо дзяць ін шыя. А вар та 
ўся го толь кі па ду маць — што я раб-
лю на сва ім участ ку не так?

За мест пес ты цы даў мож на вы ка-
рыс тоў ваць бія прэ па ра ты, за каз ваць 
іх у спе цы я лі за ва ных кра мах — та ко-
га та ва ру на на шых пры лаў ках амаль 
ня ма, бо ма ла хто ці ка віц ца аль тэр-
на тыў ны мі срод ка мі. І аба вяз ко ва 
пры слу хай це ся да пры ро ды! Учас-
так мож на зра біць па яе пра ві лах. 
«Ства ры це мяс ці ны для гнез да ван ня 
пту шак — у ці хім ку точ ку са ду, — ра-
іць Воль га. — На кі дай це ку чы гал ля, 
дзе змо жа па ся ліц ца во жык. Зем-
ля ныя жа бы зной дуць пры ту лак у 
віль гот ных мяс ці нах. Во сен ню трэ ба 
пай сці на зда ро вы лу жок, са браць 
на сен не і па се яць на ўчаст ку пры-
род нае раз на траўе. Та ды ва ша да ча 
акры яе і пе ра тво рыц ца ў зда ро вую 
эка сіс тэ му».

Ка ця ры на РА ДЗЮК

�

Гас па дар скі кло пат Гас па дар скі кло пат   �� СТВА РА ЕМ ПАД МУ РАК
ДЛЯ ЗДА РО ВА ГА ЎРА ДЖАЮ 

Дзе ля роск ві ту
род най кра і ны

Ад імя ўсіх хле ба ро баў СВК, 
вяс ко вай ін тэ лі ген цыі ад шчы ра га 
сэр ца він шую стар шы ню Пін ска га 
ра ён на га вы ка наў ча га ка мі тэ та
Ва ле рыя Ва сіль е ві ча 
РЭ БКАЎ ЦА з 50-год дзем з дня 
на ра джэн ня. Пра цу ю чы на гэ тай 
ад каз най па са дзе, Вы, ша ноў ны 
Ва ле рый Ва сіль е віч, шмат зра бі лі 
для са цы яль на-эка на міч на га 
раз віц ця на ша га ра ё на. Зы чым
і ў бу ду чы ні су мес на з пра цоў ны мі 
ка лек ты ва мі па лес кай глы бін кі 
гэ так жа іні цы я тыў на, энер гіч на 
і сум лен на ра біць сваю 
вы са ка род ную спра ву дзе ля 
да лей ша га роск ві ту Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь, шчас ця і даб ра бы ту 
кож най сям'і.

УНП 200079866.

З па ва гай,
Сяр гей Мі ка ла е віч 

СА ЗА НЧУК,
стар шы ня праў лен ня 

СВК «Ла сіцк» 
Пін ска га ра ё на.

Ра зам з на шы мі хле ба ро ба мі 
він шую Ва ле рыя Ва сіль е ві ча 
РЭ БКАЎ ЦА з 50-год дзем. Зы чу, 
каб наш Пін скі ра ён пад Ва шым 
во пыт ным кі раў ніц твам за ста ваў ся 
ад ным з леп шых у па лес кім 
краі. Шчас ця Вам і ва шай сям'і, 
упэў не нас ці ў кож ным кро ку 
да но вых пра цоў ных пе ра мог, 
даў га лец ця.

УНП 200110692.

З па ва гай,
Сяр гей Ула дзі мі ра віч 

КРЫЛЬ ЧУК,
стар шы ня праў лен ня 

СВК «Ла па ці на» 
Пін ска га ра ё на.

Стар шы ні Пін ска га рай вы кан ка ма 
Ва ле рыю Ва сіль е ві чу 

РЭ БКАЎ ЦУ
Юбі лей свят куе Рэ бка вец,
Не прос та юбі лей, а за ла ты:
Ара ты, сей біт ён і жнец —
Заўж ды з за до рам ма ла дым.

Яшчэ і муд ры кі раў нік
З па ва гай шчы рай да лю дзей...
Ня хай Вам кож ны кра са вік
Да шчас ця сон цам
  шлях кла дзе.

Аляк сандр АНД РЫ Е ВІЧ, 
стар шы ня Пін ска га 
рай аг рап рам са ю за.

УНП 201016437.

СУ НІ ЦЫ НА МАГ НІ ТАХ 

ПА СЕ ЕМ МОРК ВУ ПРА ВІЛЬ НА 

«Цяк ла тут з ле су не вя лiч ка
Тра вой за рос шая кры нiч ка».

Якуб КОЛАС.

Вядучая рубрыкі Ірына ТАМКОВІЧ.


