
Усе сло вы кры жа ван кі па чы на юц ца з лі та ры К.

Па га ры зан та лі: 1. Ба ваў ня ная, моц на пра кле-
е ная тка ні на ад на ко лер най афар боў кі. 3. Жан чы-
на, якая сва і мі па во дзі на мі, ма не ра мі імк нец ца 
па да бац ца муж чы нам. 8. Фа та гра фіч ны зды мак. 
9. Баль ніч ная ўста но ва. 13. Бу дзе час — бу дзе і 
... (прык.). 14. «Ды на пер шы дзень свя тых Вя лі-
ка дней,\\Вяс на ... на ўвесь свет!». З ве лі код най 
пес ні ва ла чоб ні каў. 15. Ка са — дзя во чая ... (прык.). 
17. Па су дзі на з руч кай для за чэрп ван ня ва ды. 
18. У адзен ні не плы вец, а ў ка жу ху не ... (прык.). 
19. Рас тру бы ў паль чат ках. 20. На пі так. 22. Тое, 
што і кій. 24. Знаў ца і ама тар кніг. 26. Род па пу-
га яў. 28. Тое, што і пер ша цвет. 29. Пі сан кі, або ...; 
ве лі код ныя яй кі.

Па вер ты ка лі: 1. Тое, што і вер ха вы. 2. «Зе-
ля не юць зноў ку лаз ня кі,\\А ў вя сен нім не бе — ... 
пту шы ны». З вер ша М. Тан ка «Вы рай». 4. На мо ве 
ма лень кіх дзя цей — яй ка. 5. ... мур лы ча — гас цей 
клі ча (прык.). 6. Геа мет рыч нае це ла. 7. Зад няя 
част ка суд на. 10. Вя ліз ны пі тон з каз кі Р. Кіп лін га 
«Кні га джунг ляў». 11. Струн ны смыч ко вы му зыч ны 
ін стру мент. 12. Ба ра вік, які рас це ў час ка ла са ван-

ня жы та. 15. Ас но ва для стра хі. 16. «За вёс кай — ля 
ба ло цін кі\\У гал лі вяр бы ста рой,\\Ма ле неч кія ...\\
Ха ва лі ся вяс ной». З вер ша К. Цвір кі «За вёс кай 
— ля ба ло цін кі». 19. «Аб ёй мне ба юць ...-сны\\
Вя сен нія пра та лі ны». З вер ша Я. Ку па лы «Спад чы-
на». 20. Ад на пар тыя якой-не будзь гуль ні. 21. Чу жы 
... це ла не грэе (прык.). 23. «А вуч ні ... па ха ва лі\\І 
ўжо вя лі ка дня ча ка лі». З паэ мы Я. Ко ла са «Но вая 
зям ля» («Вя лік дзень»). 24. Прый шлі ... на хаў ту ры: 
ве ра бей ка па мёр (прык.). 25. Су хі ма рац, мок ры 
май — бу дзе ... й ка ра вай (прык.). 27. Ва ро на з 
ка ла — сем на ... (прык.).
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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 6.26 19.58 13.32
Вi цебск — 6.14 19.49 13.35
Ма гi лёў — 6.16 19.48 13.32
Го мель — 6.15 19.42 13.27
Гродна — 6.42 20.12 13.30
Брэст    — 6.45 20.10 13.25

Iмянiны
Пр. Алы, Ганны, Ларысы, Васіля.
К. Юліі, Максіма, Севярына.

Месяц
Апошняя квадра 12 красавіка. 

Месяц у сузор’і Стральца. 
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— Ты заў сё ды па га джа еш ся са сва-
ёй жон кай?

— Да лё ка не заў сё ды.
— А як яна да гэ та га ста віц ца?
— Яна пра гэ та не зда гад ва ец ца!

Крыш ці я ну Ра нал ду пра цяг не спар тыў-
ную кар' е ру ў хан ты-ман сій скім «Наф та-
ві ку».

Сла ву ты фут ба ліст за явіў, што га-
лоў най пры чы най яго пе ра хо ду ў гэ ты 
клуб стаў спар тыў ны склад нік, пры ем ны 
клі мат рэ гі ё на і тур нір ныя перс пек ты вы 
ка ман ды.

У псі хо ла га:
— Што ў вас за праб ле ма?
— Я чую агід ныя га ла сы.
— Якія?
— Ну вось зноў.
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Я
Й КА ве лі код нае як абя рэг. 
Пас ля вяр тан ня з хра ма 

ад но асвя чо нае яй ка ма ці-гас-
па ды ня аба вяз ко ва кла ла за 
аб ра зы. На пра ця гу ўся го го да 
яно вы кон ва ла ро лю на дзей на-
га абя рэ га ад уся ля кіх не пры ем-
нас цяў: ад хва роб да ма чад цаў, 
сва рак у ха це, ад шту кар стваў 
да ма ві ка, ад ма лан кі і па жа ру. 
Та кое яй ка маг ло ля жаць тры і 
бо лей га доў і не пса ва ла ся. У 
якас ці аб ра да ва га эк ві ва лен ту 
маг лі за хоў ваць за аб ра за мі 
толь кі ша лу пін не ад пер ша га 
з'е дзе на га яй ка.

� У не ка то рых рэ гі ё нах яй-
ка, якое за хоў ва ла ся за баж ні-
цай на пра ця гу го да, вы бі ра лі 
шля хам вы ка нан ня спе цы-
яль на га аб ра да ва га дзе ян ня. 
У Вя лі кую су бо ту гас па ды ня 
кла ла за баж ні цу столь кі яек, 
коль кі ча ла век жы ло ў ха це, 
і да іх да да ва ла яшчэ ад но. 
На заўт ра ра ні цай усе чле ны 
сям'і па ды хо дзі лі да аб ра зоў 
і бра лі ад туль па ад на му яй-
ку для хрыс то са ван ня ў час 
пер шай свя точ най тра пе зы. 
Тое ж яй ка, якое за ста ва ла ся, 
апош няе, і лі чы ла ся моц ным 
абя рэ гам-ахоў ні кам.
�  У аб ра дах бе ла ру саў 

яй ка-абя рэг вы кон ва ла яшчэ 
і пра ду цы ра валь ную функ-
цыю. Асаб лі ва вы раз на яна 
пра соч ва ла ся ў аб ра дах сель-
ска гас па дар чай і жы вё ла га-
доў чай на кі ра ва нас ці. Ад но 
ве лі код нае яй ка па кі да лі для 
асвя чэн ня зер ня ў час за се вак. 
Яго кла лі ў ся вень ку, з якой 
звы чай на гас па дар вы кон ваў 
са мае пер шае за ся ван не. Ён 
браў яй ка з са бой у по ле і мог 
пе рад па чат кам ра бо ты з'ес ці 
яго сам або за ка паць у зям лю, 
або рас кры шыць і рас сы паць 
па во ры ве. Лю дзі ве ры лі, што 
вы ка ры стан не гэ та га ат ры бу-
та бу дзе спры яць за ха ван ню 
ўра джаю ад ма лан кі, даж джу 
і ўся ля кіх гры зу ноў.
� Ве лі код ны мі яй ка мі аб-

мень ва лі ся род ныя і сва я кі 
пад час свят ка ван ня Вя лі ка дня, 
імі адо рва лі ва ла чоб ні каў, яны 
вы ка рыс тоў ва лі ся ў аб ра дах 
пер ша га вы га ну жы вё лы ў 
по ле і пры аб хо дзе стат ку па-
сту ха мі.

ад Янкі Крука 
і Аксаны Катовіч
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1336 год — на ра-
дзіў ся Та мер-

лан (Ці мур), ся рэд не азі-
яц кі дзяр жаў ны дзе яч, 
пал ка во дзец, эмір, ства-
раль нік буй ной дзяр жа-
вы са ста лі цай у Са мар-
кан дзе, за сна валь нік ды-
нас тыі Ці му ры даў. Яшчэ 
ў юнац тве пра явіў ся бе як ак тыў ны па лі тыч ны 
дзе яч і ва ен ная фі гу ра. Стаў шы кі раў ні ком Са-
мар кан да, ён ства рыў вя лі кую ар мію і здзейс-
ніў мност ва па хо даў. Та кім чы нам ён па шы рыў 
сваю ім пе рыю, якая рас па сці ра ла ся ад ра кі Вол гі 
і Каў каз скіх гор ных хрыб тоў на за ха дзе да Ін-
дыі на паў днё вым за ха дзе. Цэнтр ім пе рыі быў 
у Ся рэд няй Азіі, у Са мар кан дзе. Пер шыя га ды 
свай го праў лен ня Ці мур пры свя ціў уста ля ван ню 
па рад ку ў кра і не і бяс пе кі на яе ме жах (ба раць ба 
з мя цеж ны мі эмі ра мі, па хо ды на Ся мі рэч ча і Ус-
ход ні Тур ке стан). Ці мур ка рыс таў ся ся род свай го 
вой ска без умоў ным аў та ры тэ там і мог цал кам 
спа дзя вац ца на сва іх па плеч ні каў. Ён унёс вы дат-
ны ўклад у на цы я наль ную дзяр жаў ную сіс тэ му, 
аду ка цыю і куль ту ру, у агуль нае раз віц цё сва ёй 
дзяр жа вы, са дзей ні чаў бу даў ніц тву ма ну мен таль-
ных гіс та рыч ных бу дын каў, асаб лі ва ў Са мар кан-
дзе, шэ раг з якіх мож на ўба чыць і сён ня.

1580 год — 435 га доў з ча су на ра джэн-
ня (г. Пінск) Ля вон ція Кар по ві ча 

(свец кае імя Лон гін, Ла гін), бе ла рус ка га пра-
ва слаў на га дзея ча, пісь мен ні ка-пуб лі цыс та 
спаў ня ец ца ў гэ тым го дзе. Адзін з па чы наль-
ні каў ай чын на га сіс тэ ма тыч на га ба га слоўя. 
Уз на чаль ваў на ву ко вую і вы да вец кую дзей-

насць Ві лен ска га пра ва слаў на га брац тва, быў 
рэк та рам брац кай шко лы. Вы сту паў у аба ро-
ну пра ва слаўя, су праць Брэсц кай уніі 1596 г. 
Са дзей ні чаў вы дан ню «Гра ма ты кі» М. Смат-
рыц ка га. За сна валь нік і пер шы ар хі манд рыт 
Ві лен ска га брат ня га Свя та ду ха ва ма нас ты ра. 
Па мёр ка ля 1620 го да. У 2011 г. да лу ча ны 
Бе ла рус кай Пра ва слаў най Царк вой да лі ку 
мяс цо ва ўша на ва ных свя тых.

1973 год — ад быў ся пер шы зва нок з ма-
біль ні ка. Яго зра біў аме ры ка нец укра-

ін ска га па хо джан ня, кан струк тар кам па ніі Mоtоrоlа 
Мар цін Ку пер. Ён па тэ ле фа на ваў з нью-ёрк скай 
ву лі цы свай му га лоў на му кан ку рэн ту Жа э лю Эн-
ге лю з Bеll Lаbs і спы таў: «Ад га дай, ад куль я тэ ле-
фа ную? Я тэ ле фа ную та бе з со та ва га тэ ле фо на!». 
Гэ ты зва нок стаў па чат кам но вай эпо хі ў га лі не 
тэ ле ка му ні ка цый. Ён быў зроб ле ны з тэ ле фо на 
ма дэ лі Mоtоrоlа «DуnаTАС», які ва жыў 1,15 кг, 
меў даў жы ню ка ля 30 см і 10 см у шы ры ню. Тэ ле-
фон скла даў ся з 2 ты сяч дэ та ляў, за ра джаць яго 
трэ ба бы ло 10 га дзін, а тры маў за рад ён ка ля 20 
хві лін. Каш та ва ла та кая ма дэль 7800 до ла раў (у 
сён няш нім эк ві ва лен це). У 1975 го дзе на пла не це 
бы ло толь кі 5 ты сяч ка рыс таль ні каў со та вай су вя-
зі. Сён ня ж ма біль ны мі тэ ле фо на мі ка рыс та ец ца 
па ло ва жы ха роў пла не ты — 3,6 млрд ча ла век, а 
2,6 млрд ма юць смарт фо ны.

Мі ко ла АРОЧ КА, па эт:

Тым зайз дро шчу,
Хто мно га шля хоў абы шоў.
І ця пер — з ба га жом за пля чы ма.

«Цяк ла тут з ле су не вя лiч ка

Тра вой за рос шая кры нiч ка».

Якуб КОЛАС.

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

Вось ха дзіў та кі вяль мо жа па вуз кіх ву-
лі цах Бя рэс ця, фраг мент яко га ад кры ты 
пад шкля ным ку па лам для на шчад каў на 
тэ ры то рыі Брэсц кай крэ пас ці... Але той 
ша ноў ны га ра джа нін не на сіў сваю юве-
лір ную каш тоў насць на паль цы, а за хоў-
ваў, хут чэй за ўсё, до ма. Ме на ві та та кую 
вер сію вы ка за лі спе цы я ліс ты. Бо пярс цё-
нак ве лі ка ва ты для ця пе раш ня га ся рэд-
не ста тыс тыч на га брас таў ча ні на, а та ды 
лю дзі бы лі знач на мен шыя. А мо жа, жыў 
адзін ся род іх, які вы лу чаў ся аг ра мад ным 
рос там і та кі мі ж паль ца мі. Пярс цё нак зра-
бі лі яму на за каз. Хто ве дае?

Ад ным сло вам, шмат та ям ніц за хоў вае 

ў са бе за ла ты вы раб, які знай шлі яшчэ ў 
1977 го дзе пры рас коп ках ста ра жыт на-
га га ра дзі шча Бя рэс це. Зна ход ку та ды 
пе ра даў ву чо ным док тар гіс та рыч ных на-
вук Пётр Фё да ра віч Лы сен ка, што кі ра ваў 
рас коп ка мі. Пярс цё нак вы ву чы лі, вы зна-
чы лі яго ўзрост, які вы мя ра ец ца больш 
чым ся мю ста год дзя мі, па ста ві лі про бу 
зо ла та — 750-ю — і пе рад алі на за ха ван не 
ў Брэсц кі края знаў чы му зей.

Ці ка ва, што экс па нат да гэ тай па ры 
ні ра зу не вы стаў ляў ся. І вось му зей ныя 
ра бот ні кі па лі чы лі, што прый шоў яго час. 
Інт ры га тры ма ла ся да апош ня га дня. Бы-
ло аб' яў ле на, што края знаў чы му зей пра-

во дзіць трох дзён ную вы ста ву ад на го экс-
па на та, і ні хто не ве даў яко га. На прэ зен-
та цыю са бра ла ся шмат гас цей, ся род якіх 
бы лі кі раў ні кі куль тур ных уста ноў Брэс та, 
прад стаў ні кі гра мад скас ці, на ват дып ла-
ма ты, акрэ ды та ва ныя ў на шым го ра дзе, 
а за гад ка вы экс па нат так і ха ваў ся пад 
сі нім па кры ва лам. І вось роў на а 13 га-
дзіне, як і бы ло ска за на за га дзя, яго зня-
лі. Гэ тае га на ро вае пра ва бы ло да дзе на 
стар шы ні гар вы кан ка ма Аляк санд ру 
РА ГА ЧУ КУ. Мэр пер шым жа і па дзя ліў-
ся сва і мі ад чу ван ня мі. Ска заў, што рэч 
вель мі да стой ная, май стэр ства прод каў 
яго па-са праўд на му ўра зі ла.

Пад час прэ зен та цыі спе цы я ліс ты рас ка-
за лі, што пярс цё нак па чат ку ХVІ ста год дзя 
быў вы раб ле ны з да па мо гай ва ла чэн ня, 
пля цен ня, пай кі, ка ван ня — са мых пер шых 
ві даў апра цоў кі ме та лу. Муж чын скае юве-
лір нае ўпры га жэн не ўяў ляе з ся бе пе ра ві-
тыя ў ка су ча ты ры тоў стыя жгу ты шы ры-
нёй у цэнт раль най част цы 10 мі лі мет раў. 
Кан цы пярс цён ка ад кры тыя, ня злу ча ныя. 
Яго дыя метр скла дае 20 мі лі мет раў, а ва га 
— 7,8 гра ма. У све це вя до мы толь кі адзін 
па доб ны пярс цё нак, які за хоў ва ец ца ў Ноў-
га ра дзе.

Экс па нат не вы стаў ля лі ра ней най перш 
з мер ка ван няў бяс пе кі. Вось і ця пер пас ля 
па ка зу ён зноў зой ме сваё мес ца ў за па-
сні ках. А ў экс па зі цыі з'я віц ца яго су час ны 
двай нік. Не ко пію бе рас цей ска га экс па на-
та, а вы раб па ма ты вах зна ход кі зра бі лі на 
бе ла рус кім юве лір ным за вод зе «Зор ка». 
Ары гі наль ны па да ру нак му зею прэ зен-
та ва ла ды рэк тар па мар ке тын гу прад-
пры ем ства Юлія КЛІ МІ ШЭ НА. Пярс цё нак 
вы раб ле ны з мод на га за раз жоў та га зо ла-
та, ён уяў ляе з ся бе 12 за ла тых дро ці каў, 
якія скру ча ны спа чат ку ў ча ты ры жгу ты, 
по тым у два і адзін. Су час ны юве лір ны 
вы раб на вед валь ні кі маг лі раз гле дзець 
бліз ка, на ват па тры маць і пры ме раць на 
па лец. Нех та пад ка заў, што трэ ба пры 
гэ тым за гад ваць жа дан не...

Ды рэк тар Брэсц ка га аб лас но га края-
знаў ча га му зея Аляк сей МІ ЦЮ КОЎ ска-
заў, што ў гэ тым го дзе брас таў чан ча кае 
яшчэ не каль кі вы стаў з се рыі «Уні каль ны 
экс па нат». Та кім чы нам му зей ад стойвае 
ста тус род на га го ра да як куль тур най ста-
лі цы кра і ны.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ

�

Гіс то рыя ў рэ чахГіс то рыя ў рэ чах  ��

Фо
 та

 В
а л

е р
ыя

 К
А Р

А Л
Я.

ТА ЯМ НІ ЦА ТА ЯМ НІ ЦА 
БЕ РАС ЦЕЙ СКА ГА БЕ РАС ЦЕЙ СКА ГА 
ПЯРС ЦЁН КАПЯРС ЦЁН КА

«Вяс на крас на на ўвесь свет!»

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ:
Па га ры зан та лі: 1. Ка лен кор. 3. Ка кет ка. 8. Карт ка. 

9. Клі ні ка. 13. Квас. 14. Крас на. 15. Кра са. 17. Ка рэц. 18. 
Ка сец. 19. Кра гі. 20. Ка ка ва. 22. Кі ёк. 24. Кніж нік. 26. Ка ка-
ду. 28. Клю чы кі. 29. Кра шан кі. Па вер ты ка лі: 1. Кон нік. 2. 
Крык. 4. Ко ка. 5. Кот. 6. Ко нус. 7. Кар ма. 10. Каа. 11. Кант-
ра бас. 12. Ка ла са вік. 15. Крок ва. 16. Ко ці кі. 19. Каз кі. 20. 
Кон. 21. Ка жух. 23. Кніж кі. 24. Ку ры. 25. Ка ша. 27. Кол.

У су ро выя зі мы дрэ вы гру шы час та вы-
мяр за юць цал кам. Пла до выя га да валь-
ні кі не па спя ва юць атрым лі ваць но выя 
са джан цы для па сад кі. Ды і сар ты ча сам 
не тыя, што ха це ла ся б па са дзіць у ся бе 
на ўчаст ку. Але ка лі вы рас ціць у са дзе 
ір гу або ра бі ну, а за тым пры шча піць на 
іх куль тур ныя гру шы, кар лі ка васць бу-
дзе за бяс пе ча на.

Асаб лі ва прос та атры маць пры шчэ пы 
звы чай най чыр во най ра бі ны, але не ўсе сар-
ты су мя шчаль ныя з та кой пры шчэ пай. Пра 
тое, што пры шчэ па і пры шчэп ле ны га ту нак 
су мя шчаль ныя, мож на да ве дац ца ўжо праз 
4-5 га доў па мес цы спай кі: ка лі на плы ву ня-
ма і шчэ па не таў сцей шая за пры шчэ пу, па-
двой на-сар та вую кам бі на цыю мож на лі чыць 
уда лай. Па жа да на пры шчап ляць ма ла дыя 
пры шчэ пы, не ста рэй шыя за 2-3 га ды, ка лі 
яны яшчэ не пе ра рас лі, ка ра лёг ка ад стае ад 
драў ні ны, пры шчэп кі хут ка пры жы ва юц ца на 
пры шчэ пах. Улет ку мож на пры шчап ляць спя-
чым воч кам. Спо саб пры шчэп кі — аку лі роў-
ка або аме ры кан ская пры шчэп ка шчыт ком 
упры клад ку. Дру гі спо саб да зва ляе рас цяг-
нуць тэр мі ны пры шчэп кі на не каль кі ме ся-
цаў не за леж на ад ру ху со ку; аку лі роў ка спя-
чым воч кам у Т-па доб ны раз рэз пра во дзіц ца 

толь кі ў пе ры яд ак тыў на га ру ху со ку. У год 
пры шчэп кі нель га аб ра заць пры шчэ пу, але 
вяс ной на ступ на га го да гэ та трэ ба зра біць 
аба вяз ко ва, у ад ва рот ным вы пад ку пры шчэп-
ле ныя воч кі так і не пра чнуц ца.

Ка лі ўсё зра біць пра віль на, з пры шчэп ле-
най пу пыш кі вяс ной ра за ўец ца па рас так з пры-
кме та мі шчэ пы. Рэ гу ляр ныя па лі вы, пад корм кі, 
рых лен не гле бы ўжо ў пер шы год рос ту пры-
шчэп ле на му сор ту гру шы да зва ля юць даць 
па раст кі вы шы нёй 50-80 см. Ка лі пры шчэп-
ле ны са джа нец да сяг не вы шы ні 85-90 см, яго 
мож на фар мі ра ваць.

Увес ну ад мя ра юць 50 см для штам ба, над 
ім вы лу ча юць част ку ство лі ка з 6 між ву зел-
ля мі (тут бу дуць за клад вац ца ба ка выя га лі ны 
гру шы), усё ас тат няе зра за юць вост рым са-
до вым на жом над якой-не будзь нар маль на 
раз ві тай пу пыш кай.

Да во се ні вы рас тае стан дарт ная двух год-
ка. Лепш пе ра са джваць на па ста ян нае мес ца 
ад на год кі: яны ляг чэй пе ра но сяць пе ра сад ку, 
менш траў му ец ца ка ра нё вая сіс тэ ма. Кро ну 
фар мі ру юць не па срэд на ў са дзе. Са джан-
цы, вы га да ва ныя сва і мі ру ка мі, час та больш 
на дзей ныя за на бы тыя: сорт, які спа да баў-
ся, за га дзя вя до мы, пры шчэ па па да бра на 
са ма стой на, ды і гро шы мож на сэ ка но міць 
не ма лыя.

Уво сень вы ры ва юць па са дач ную яму глы бі-
нёй 60-70 і шы ры нёй 80-100 см і са джа юць гру-
шу гэ так жа, як і яб лы ні, але аба ра няць на зі му 
іх да вя дзец ца больш ста ран на, пры кры ва ючы 
штам бы ру бе рой дам, лап ні кам і аб коп ва ю чы 
іх зям лёй пе рад ма ра за мі. Ран няе аб коп ван не 
мо жа пры вес ці да пад пра ван ня ка ры ў во сень-
скі пе ры яд з вы со кай віль гот нас цю. Яшчэ лепш 
вы ка па ную яму па кі нуць да вяс ны пус той, а ран-
няй вяс ной па са дзіць гру шу. На зі му са джан цы 
пры коп ва юць на хіль на, пры кры ва ючы зям лёй 
тра ці ну штам ба; у та кім ста не са джа нец гру шы 
больш на дзей на за стра ха ва ны ад пад мяр зан ня 
ў су ро вую зі му.

Ці зна ё мы вам вы раз «зня-
сі лен не зям лі»? Ага род нін-
ныя куль ту ры па-роз на му 
за свой ва юць па жыў ныя 
эле мен ты з гле бы, і ка лі 
іх вы са джваць на ад ным 
і тым жа мес цы шмат га-
доў за пар, гэ та і пры вя дзе 
да зня сі лен ня ўрад лі ва га 
слоя.

У бу ра коў, морк вы або рэ дзькі 
да во лі ма гут ная ка ра нё вая сіс-
тэ ма, і яна «вы цяг вае» ка лій і 
фос фар з глы бо кіх сла ёў зям лі. А 
зя лё ныя куль ту ры, агур кі, цы бу ля 
зда бы ва юць хар ча ван не толь кі 
з верх ніх.

Пры ад сут нас ці па ста-
ян на га се ва зва ро ту на за-
па шва юц ца пэў ныя хва ро-
бы і шкод ні кі. Не аб ход на 
не толь кі мя няць мес ца мі 
рас лі ны на ага ро дзе, але і 
вы трым лі ваць пэў ныя тэр-
мі ны.

Пры пра віль ным се ва-
зва ро це і пус та зел ля ста-

но віц ца знач на менш.
Вя до ма, боль шасць з нас гэ-

та доб ра ра зу мее, але, на жаль, 
не заў сё ды пра віль на вы кон вае 
гэ ты са мы се ва зва рот. А по тым 
здзіў ля ем ся: і ча му ў гэ тым се-
зо не та кі сла бы ўра джай? Ну 
нель га з го да ў год вы рошч ваць 
на ад ным і тым жа мес цы агур кі 
або цы бу лю!

Трэ ба чар га ваць куль ту ры з 
роз ны мі ка ра нё вы мі сіс тэ ма мі: 
глы бо кай і не глы бо кай.

Мож на са джаць ўсе рас лі ны 
пас ля ба бо вых куль тур і пас ля 
цы бу лі і час на ку, за вы клю чэн-
нем іх са міх.

Рэ гу ляр на ўно сіць угна ен-
ні, па жа да на ар га ніч ныя: гной і 
кам пост.

Пры гэ тым трэ ба ўліч ваць 
па трэ бу рас лін у тых ці ін шых 
эле мен тах хар ча ван ня, якая 
за ле жыць ад куль ту ры, якая 
вы рошч ва ец ца, і ад са ста ву і 
па жыў нас ці гле бы. На прык лад, 
зя лё ныя куль ту ры, буль ба, ка пус-
та па тра бу юць азот ных угна ен-
няў; па мі до рам і рэ дзьцы трэ ба 
больш фос фа ру, а ас тат нім ка-
ра няп ло дам па тра бу ец ца ка лій 
(ім на ват пры па са дцы па жа да на 
ўно сіць по пел).

Не ка то рыя не мя ня юць мес ца 
па сад кі, а прос та на сы па юць но-
вую гле бу на град ку, па пя рэд не 
зняў шы з яе ста рую. Та кі ва ры-
янт маг чы мы, але толь кі на сы-
паць но вай гле бы трэ ба знач ную 
коль касць, інакш атры ма ец ца 
бес ка рыс ны за ня так. Та му ўсё 
ж лепш чар га ваць куль ту ры.

Аба вяз ко ва на сва бод ных ад 
па са дак пло шчах вяс ной, ле там 

і во сен ню вы ка рыс тоў ваць зя лё-
ныя сі да ра ты, якія, без умоў на, 
па ляп ша юць урад лі васць і са стаў 
гле бы.

Усе гэ тыя ме ра пры ем ствы 
да зво ляць не да вес ці гле бу да 
зня сі лен ня, ці, як жар там ка жуць, 
да «нер во ва га зры ву». І ўра джай 
та ды бу дзе заў сё ды ба га ты.

У ста ра даў нім Бя рэс ці бы ло ня ма ла за мож ных лю дзей. І толь кі асоб ныя 
з іх маг лі са бе да зво ліць та кое ўпры га жэн не, як за ла ты пярс цё нак. 

Зо ла та та ды бы ло ін шае, ды і тэх на ло гіі вы ра бу рэ чаў знач на ад роз ні ва лі ся 
ад ця пе раш ніх. Іх вы раб ля лі ўруч ную. І ад гэ та га яны ме лі яшчэ боль шую 
каш тоў насць.

Гру ша на пры шчэ пе ра бі ны

Не да вод зьце гле бу 
да «нер во ва га зры ву»

Склаў Ля вон Це леш, г. Дзяр жынск.


