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Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня

   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 6.21 20.01 13.40
Вi цебск — 6.09 19.53 13.44
Ма гi лёў — 6.12 19.52 13.40
Го мель — 6.11 19.46 13.35
Гродна — 6.37 20.16 13.39
Брэст    — 6.40 20.14 13.34

ЗАЎТРА
Менш ве да еш — мац ней шае пі ва.

— Гэ та ваш пер шы баць коў скі сход, і 

мне ха це ла ся б па чаць яго з 50 руб лёў.

Ва га до ма па трэб ная, каб з гас-

ця мі аб мер ка ваць, хто і ка лі ў спар-

тыў ную за лу збі ра ец ца.

— Коль кі вам га доў?

— Мне блі жэй да трыц ца ці, чым да 

двац ца ці пя ці.

— А больш дак лад на?

— Пяць дзя сят пяць.

Iмянiны
Пр. Іларыёна, Сцяпана, Яўстрата.
К. Малгажаты, Міхаліны, Барыса, 
Генрыха, Макара, Міхала.
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1581 год — ство ра ны 

Тры бу нал Вя лі ка-

га Княст ва Лі тоў ска га, Га лоў ны 

Лі тоў скі Тры бу нал, най вы шэй шы 

су до вы апе ля цый ны ор ган дзяр-

жа вы. Раз гля даў скар гі на ра шэн-

ні зем скіх, га рад скіх су доў і мяс цо вай ад мі ніст-

ра цыі. Па ста но вы пры ма лі ся на асно ве Ста ту таў 

ВКЛ і сой ма вых кан сты ту цый. Се сіі тры бу на ла 

пра хо дзі лі ў Віль ні, На ва груд ку, Мін ску, Тро ках 

і Грод не.

1634 год — га ра дам Мсці слаў, Ча ву сы 

і мяс тэч ку Бе шан ко ві чы да дзе на 

са ма кі ра ван не па вод ле маг дэ бург ска га пра ва, а 

так са ма гер бы; у Ма гі лё ве за сна ва на пра ва слаў-

ная епар хія — у той час адзі ная ў Бе ла ру сі.

1900 год — на ра дзіў ся (в. Ма лая Ба-

га цькаў ка, ця пер у Мсці слаў скім 

ра ё не) Гаў ры ла Іва на віч 

Га рэц кі, бе ла рус кі ге о лаг, 

ака дэ мік НАН Бе ла ру сі, 

док тар ге о ла га-мі не ра-

ла гіч ных на вук, за слу жа-

ны дзе яч на ву кі Бе ла ру сі. 

У 1930-я га ды не ад на ра-

зо ва арыш тоў ваў ся ор га-

на мі НКУС, быў асу джа ны 

на 10 га доў па збаў лен ня 

во лі, па збаў ле ны зван ня 

ака дэ мі ка. Цал кам рэ абі-

лі та ва ны ў 1958 го дзе, ад ноў ле ны ў зван ні ака дэ-

мі ка. Апуб лі ка ваў больш за 160 на ву ко вых прац. 

Аў тар ра бот па фальк ло ры, дэ ма гра фіі, эка но мі кі 

сель скай і ляс ной гас па дар цы, ар хеа ло гіі. Адзін са 

ства раль ні каў рус ка-бе ла рус ка га слоў ні ка (1918). 

На ву ко выя да сле да ван ні пры све ча ны эка на міч-

най геа гра фіі, геа ло гіі ант ра па ге ну і ін жы нер най 

геа ло гіі. Пра во дзіў по шу кі і да сле да ван ні пад 

бу даў ніц тва ка на лаў і гід ра вуз лоў. Рас пра ца ваў 

асно вы па леа па та ма ло гіі — на ву кі пра рэ кі мі ну-

ла га. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі СССР і Дзяр жаў-

най прэ міі Бе ла ру сі. Па мёр у 1988 го дзе.

1944 год — на ра дзіў ся (в. За ба лоц це Ня-

свіж ска га ра ё на) Аляк сандр Мі хай-

ла віч Аб ра мо віч, пра ва знаў ца, дзяр жаў ны дзе яч 

Бе ла ру сі, док тар юры дыч ных на вук, пра фе сар, 

за слу жа ны юрыст Бе ла ру сі. З 1992 го да — стар-

шы ня Цэнт раль най ка мі сіі па вы ба рах на род ных 

дэ пу та таў Рэс пуб лі кі Бе ла русь (з 1994-га — па 

вы ба рах і пра вя дзен ні рэс пуб лі кан скіх рэ фе рэн-

ду маў). У 1996—2004 га дах — на мес нік кі раў ні ка 

Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь. 

Аў тар на ву ко вых прац па праб ле мах дзяр жаў-

на га кі ра ван ня эка но мі кай, пра ва во га ста ту су 

асо бы, пы тан нях тэ о рыі пра ва твор ча га пра цэ су. 

Па мёр у 2018 го дзе.

1959 
год — за сна ва ны бе ла рус кі біят-

лон. Да рэ чы, па вод ле пісь мо вых 

кры ніц, яшчэ ў 1767 го дзе ад бы лі ся пер шыя спа-

бор ніц твы, якія ад да ле на на гад ва лі спа бор ніц твы 

бія тла ніс таў: нар веж скія па меж ні кі на швед ска-

нар веж скай мя жы спус ка лі ся па схі ле на лы жах 

і ў хо дзе хут ка га ру ху імк ну лі ся тра піць у мі шэ ні, 

уста ноў ле ныя на ад лег лас ці 40—50 м. Бе ла рус-

кая фе дэ ра цыя бія тло на за сна ва на ў 1992 го дзе. 

А пер шую ўзна га ро ду кра і не пры нес ла Свят ла на 

Па ра мы гі на: у спрын тар скай гон цы на эта пе Куб-

ка све ту ў Па клю цы яна за ва я ва ла «се раб ро».

1710 год — у Анг ліі ўсту піў 

у сі лу пер шы ў све це 

за кон аб аў тар скім пра ве, які быў 

пры ня ты ў 1709 го дзе.

1915 год — ба рон П'ер дэ 

Ку бер тэн пад пі саў з 

му ні цы па лі тэ там г. Ла за на (Швей ца рыя) па гад-

нен не, якое пра ду гледж ва ла ства рэн не ў гэ тым 

го ра дзе рэ зі дэн цыі Між на род на га алім пій ска га 

ка мі тэ та (МАК).

1919 год — на ра дзіў ся Юрый Ва сі ле-

віч Сі ланць еў, са вец кі ды ры жор і 

кам па зі тар, на род ны ар тыст СССР. З 1958 го-

да — мас тац кі кі раў нік і га лоў ны ды ры жор эст-

рад на-сім фа ніч на га ар кест ра Усе са юз на га ра-

дыё і Цэнт раль на га тэ ле ба чан ня. Аў тар шэ ра гу 

му зыч ных тво раў. Па мёр у 1983 го дзе.
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Фо та Ліны МАЛІНІНАЙ.

«Ма ра офіс ных 
ра бот ні каў — 
рэз ка ўсё па мя няць»

— Яў ге нія, вы вы ра шы лі 

змя ніць сваё жыц цё ў трыц-

ца ці га до вым уз рос це, ма ю чы 

па спя хо вую кар' е ру, на пэў на, 

рэ ак цыя сяб роў і сва я коў бы-

ла не ад на знач най.

— Боль шасць лю дзей у акру-

жэн ні мя не пад тры ма ла, з не ра-

зу мен нем ста ві лі ся лю дзі больш 

ста лыя. Та та, на прык лад, да гэ-

та га ча су з на дзе яй за пыт вае: 

«Мо жа, ду ма еш вяр нуц ца?» 

А ма ма мя не пад тры ма ла ад ра-

зу, та му што ба чы ла, што пра ца 

ў гэ тай сфе ры не ро біць мя не 

шчас лі вай. А на огул, ра шэн не 

кар ды наль на змя ніць жыц цё не 

бы ло для мя не спан тан ным, я 

рых та ва ла да гэ та га як ся бе, 

так і сваё ася род дзе. Жы ла з 

гэ тай ідэ яй год-два, трэ ба бы-

ло пад рых та вац ца фі нан са ва, 

та му што я сы хо дзі ла ў пус тэ чу 

і бы ла га то ва да та го, што год 

не бу ду пра ца ваць, бу ду шу каць 

ся бе.

Мне зда ец ца, не ка то рыя 

сяб ры на ват па ча лі га на рыц ца 

мной, бо ма ра мно гіх офіс ных 

ра бот ні каў узяць і рэз ка ўсё 

па мя няць, ма ла хто на гэ та ад-

важ ва ец ца, та му для ка гось ці 

я ста ла пры кла дам і ма ты ва-

та рам.

— За год да ва ша га сы хо ду 

са сфе ры энер ге ты кі зна ё мая 

пра па на ва ла ад пра віць ан ке-

ту на кон курс пры га жос ці...

— Я па смя я ла ся, ду маю, так, 

дэ фі ле ў ку паль ні ку... Я ўжо ад-

чу ваю, як гэ та ацэ няць мае ка-

ле гі. А ка лі да сы хо ду з пра цы 

за ста ваў ся ме сяц, ус пом ні ла 

пра па но ву, на пі са ла гэ тай дзяў-

чы не і мя не аб ра лі для ўдзе лу ў 

«Міс све ту» ад Бе ла ру сі.

— З крэс ла ды рэк та ра пе-

ра брац ца на под ыум бы ло 

скла да на?

— Мне на ват не кам форт на 

бы ло ка заць, што я еду на кон-

курс пры га жос ці, та му што ра-

ней зда ва ла ся, што гэ та ней кая 

не сур' ёз ная сфе ра. Се дзя чы ў 

офі се, я ду ма ла, ней кія дзіў ныя 

жан чы ны. На ват ка лі пры вез-

ла ка ро ну ў Мінск, мне бы ло 

не кам форт на, як быц цам гэ та 

пры мя ншае ін шыя мае вар тас ці 

ты пу ін тэ ле кту ці аду ка цыі.

А тры мац ца ў кад ры, па зі ра-

ваць я ву чы ла ся і да гэ та га ча су 

ву чу ся. Прай шла кур сы ма кі я-

жу, уклад кі, та му што час та ў 

нас ма дэль усё па він на ра біць 

са ма. Да гэ та га ча су, ка лі доў га 

не зды ма ю ся, то ад чу ваю ся бе 

не кам форт на, не ве даю, ку ды 

дзець ру кі, як устаць.

— Пас ля таго як 

вы па мя ня лі сфе  ру 

дзей нас ці, стаў лен-

не лю дзей змя ні ла-

ся?

— Не, та му што маё ко ла 

зно сін за ста ло ся ра ней шым. 

А не зна ё мыя лю дзі, ка лі ты 

пры хо дзіш на здым кі як ма дэль, 

не ўгля да юц ца ў твой ін тэ лект. 

Ты прый шоў, зра біў сваю пра цу 

і пай шоў. Спа чат ку, да рэ чы, мя-

не вель мі не лю бі лі за тое, што 

я спра ба ва ла ўсю ды ўста віць 

свае пяць ка пе ек, ска заць, як я 

лі чу лепш зра біць. (Смя ец ца.)

«Ез дзіць па све це 
і збі раць ка ро ны — 
не вель мі пра віль ная 
гіс то рыя»

— Што са мае скла да нае 

бы ло для вас у кон кур се «Міс 

све ту»?

— Увесь час тры маць «мі ну». 

Кон курс ідзе 24 га дзі ны, за ма-

дэ ля мі на зі ра юць на пра ця гу пя-

ці дзён і па па во дзі нах за гэ тыя 

дні вы бі ра юць пе ра мож цу. Та му 

трэ ба бы ло ўвесь час па мя таць, 

што як толь кі ты вый шаў з ну-

ма ра, за та бой па чы на юць на-

зі раць. Гэ та зна чыць, што заў-

сё ды трэ ба са чыць за асан кай, 

у ця бе па ві нен быць пры ем ны 

вы раз тва ру, ты на ват не мо-

жаш па ныць сва ёй ка ман дзе. 

Гэ та для мя не бы ло скла да на. 

Пер шы час зда ва ла ся, 

што я ў ней кай мас цы, 

але по тым па ду ма ла, 

ча го я іг раю? Я ж сар-

дэч ны, куль тур ны, вы-

ха ва ны ча ла век. Ка лі 

ся бе ад пус ці ла, ста ла 

ляг чэй.

— Са мі ты ту лы для 

вас важ ныя?

— Так, я мэ та на кі ра-

ва на еха ла па пе ра мо гу. 

Сэнс удзель ні чаць прос-

та так? Трош кі знер ва-

ва ла ся, та му што раз-

ліч ва ла на вы шэй шае 

мес ца (Яў ге нія ста ла 

чац вёр тай. — Аўт.). 

Су праць мя не сыг ра ла 

тое, што кон курс пра хо-

дзіў у Азіі і боль шасць 

суд дзяў бы лі азі я та мі. 

І яшчэ мне не ха пі ла 

пад трым кі ў за ле, гэ та 

вель мі ад чу ва ла ся.

— Кон курс быў у 

2017 го дзе, пас ля гэ-

та га ў па доб ных ме-

ра пры ем ствах вы не 

ўдзель ні ча лі?

— Мне зда ва ла ся, 

што ез дзіць па све це і 

збі раць ка ро ны — гэ та 

не вель мі пра віль ная 

гіс то рыя, але ця пер я ўжо су-

мую і, маг чы ма, як-не будзь паў-

та ру гэ ты во пыт.

— На пэў на, пас ля кон кур-

су вы су тык ну лі ся з роз ны мі 

ка мен та ры я мі ў свой ад рас, 

бо кон кур сы пры га жос ці рlus 

sіzе яшчэ не вель мі звык лыя 

для на ша га гра мад ства.

— Я пер ша па чат ко ва спа-

кой на да гэ та га ста ві ла ся, лі чу, 

што па крыў дзіць мо жа толь кі 

той ка мен та рый, які та бе па-

ка жа на неш та, што ты сам у 

са бе не пры зна еш, але лі чыш, 

што гэ та ў та бе са праў ды ёсць. 

Ка лі мне ка жуць: «Але яна ж 

тоў стая!» Вы сур' ёз на? Та му 

я і не па еха ла на стан дарт ны 

кон курс 90-60-90. Як гэ та мо-

жа па крыў дзіць? Ка лі ка жуць, 

што я страш ная, гэ та так са ма 

вель мі суб' ек тыў на, для ма мы 

я са мая пры го жая. Ка лі ты ста-

но віш ся пуб ліч ным ча ла ве кам, 

ёсць адзі ны шлях не крыў дзіц ца 

на не га тыў — пры няць усе свае 

не да хо пы.

— Пас ля кон кур су вам па-

сту пі лі пра цоў ныя пра па но вы 

ад азі яц кіх кам па ній.

— У Азію трэ ба ехаць на 

паў го да. Па куль не ад ва жы-

ла ся на та кую пры го ду. У Бе-

ла ру сі з'я ві ла ся до сыць пра па-

ноў, але ў нас у прын цы пе не 

та кі вя лі кі фэшн-ры нак сам па 

са бе, а коль касць пра цы для 

рlus sіzе вель мі аб ме жа ва на. 

Ха ця ў апош ні час ды зай не ры 

зра зу ме лі, што шыць трэ ба 

на роз ных дзяў чат. Праб ле ма 

з пры го жым адзен нем вя лі кіх 

па ме раў да гэ та га ча су ёсць, 

знач на лепш ста ла з пры хо дам 

мас-мар ке та.

«Ела на ноч са ла, 
бур ге ры. 
Бы ло вель мі кру та»

— Вы заў сё ды ад чу ва лі ся-

бе кам форт на ў сва ёй ва зе?

— Я заў сё ды бы ла боль шая 

за 46-ы па мер, на ват ка лі ак-

тыў на зай ма ла ся спор там. Гэ-

та мой це ласк лад, і я з ім змі-

ры ла ся. Пры ма ла ся бе та кой з 

дзя цін ства і не вель мі па ку та-

ва ла. Пе рад кон кур сам вы ра-

шы ла па пра віц ца і бы ла та ды ў 

сва ёй мак сі маль най ва зе. Ела 

на ноч са ла, бур ге ры, усё тое, 

што нель га. Бы ло вель мі кру та, 

я атрым лі ва ла ад гэ та га за да-

валь нен не. Але зра зу ме ла, што 

пас ля та кой ежы ў мя не ня ма 

фі зіч ных сіл.

— Ле тась вы пры ня лі ўдзел 

у за плы ве на пяць кі-

ла мет раў у ад кры тай 

ва дзе ў Мар се лі...

— Ідэя пра за плы-

вы прый шла мне ў мо-

ры. Я ад па чы ва ла ў 

Тай лан дзе, там вель мі 

пры го жае мо ра і пля жы. 

Не як плы ла, плы ла пад 

со ней кам, а ка лі вяр ну-

ла ся, ака за ла ся, што 

мая сяб роў ка ўжо вы-

клі ка ла ра та валь ні каў, 

та му што па ду ма ла, 

што я па та ну ла. Мя не 

не бы ло больш за га дзі-

ну, а я гэ та га на ват не 

за ўва жы ла. Я заў сё ды 

ха це ла бе гаць ма ра фо-

ны, але не маг ла ра біць 

гэ та з-за праб лем з ка-

ле ня мі, та ды па ду ма ла, 

ёсць жа за плы вы. Па-

ча ла шу каць, дзе яны 

пра хо дзяць, ака за ла ся, 

за плы ваў до сыць шмат. 

Ду маю, ця пер па сту по-

ва год за го дам бу ду іх 

пра хо дзіць, гэ та вель мі 

зай маль на.

У Мар се лі я ста ві ла 

пе рад са бой за да чу не 

прос та пра плыс ці пяць 

кі ла мет раў, а ўклас ці ся 

ў пэў ны час, і ў мя не гэ та атры-

ма ла ся. Ця пер рых ту ю ся да 1/2 

оў шэн ме на, гэ та за плыў на 4,5 

кі ла мет ра, але ў прэс най ва-

дзе (пры раў ноў ва ец ца да пяці 

кі ла мет раў у мар ской), ён бу-

дзе пра хо дзіць у вель мі пры-

го жым гор ным во зе ры ў кан цы 

чэр ве ня. Так са ма ку пі ла слот 

на «Бас фор», на пэў на, са мы 

рас кру ча ны за плыў з Еў ро пы 

ў Азію. Акра мя та го, рых ту ю-

ся да 1/8 тры ят ло на (пла ван не, 

бег, яз да на ро ва ры), які бу-

дзе пра хо дзіць у нас на Мін скім 

мо ры, гэ та для мя не знач на 

скла да ней. Для не ка то рых яго 

дыс тан цыі зда юц ца дзі ця чы мі, 

але не для мя не, ча ла ве ка, яко-

му скла да на да ец ца бег, ды і 

ез дзіць на ро ва ры я не вель мі 

люб лю. Але ха чу ся бе па спра-

ба ваць.

«Быць не за му жам 
без дзя цей і пра цы — 
гэ та гань ба»

— Які муж чы на мо жа ска-

рыць ва ша сэр ца?

— Ска жу, што бы ло ра ней, 

але за раз я гэ та мя няю. У мя не 

быў вель мі муж чын скі по гляд: 

па да ба лі ся пры го жыя муж чы-

ны, вы со кія, з пры го жым це лам, 

і ў прын цы пе, мне больш ні чо га 

не трэ ба бы ло. Яшчэ га лоў нае, 

каб не моц на бал ба таў. Ця пер 

спра бую ўба чыць у муж чы нах 

асо бу. Уво гу ле, пас ля трыц-

ца ці, мне зда ец ца, па-ін ша му 

гля дзіш на тое, што са праў ды 

важ на. Трэ ба, каб су па да лі ва-

шыя мэ ты, ба чан не і ў ад но сі нах 

аба вяз ко ва бы ла па ва га.

— Што, на ваш по гляд, са-

мае га лоў нае ў жыц ці жан-

чы ны?

— Усе лю дзі аб са лют на роз-

ныя, і ў кож на га сваё га лоў нае. 

Мне па шан ца ва ла, я ма гу вы-

бі раць, чым зай мац ца, я аб са-

лют на сва бод ная і не пры вя-

за ная да офі са, у мя не ня ма 

дзя цей, му жа, заўт ра я ма гу 

сес ці і па ехаць у Азію. Ня даў-

на мне тут на пі са лі ў сац сет-

ках, што ў ма ім уз рос це быць 

не за му жам, без дзя цей і пра-

цы — гэ та гань ба. Хтось ці зна-

хо дзіць га лоў нае ў дзе цях, са-

ма рэа лі за цыі, кло па це. Са мае 

важнае — ра за брац ца, што для 

ця бе га лоў нае.

— Як вы ста ві це ся да стэ-

рэа ты паў пра тое, што жан-

чы на ў 30 па він на мець дзя-

цей і му жа?

— Мне па шан ца ва ла з баць-

ка мі, яны з дзя цін ства вы хоў-

ва лі мя не так, што я ра зу ме ла, 

хлоп чы кі і за муж жа — гэ та не 

га лоў нае. Сён ня яны хо чуць, 

каб я бы ла шчас лі вая, і ка лі 

маё шчас це не ў гэ тым, яны гэ-

та пры муць. У мя не ёсць сяб-

роў кі, якія ўсвя до мі лі, што не 

хо чуць дзя цей, і ў гэ тым я не 

ба чу ні чо га страш на га, хоць са-

ма ха чу мець дзя цей у бу ду чы ні. 

Гэ та сме ла — зра зу мець, што 

тваё, а што не.

— Вы на зы ва е це сваё 

жыц цё рэ алі ці-шоу «Жыц цё 

Цю ле не вай», што да лей у яго 

сцэ на рыі?

— Мя не так за цяг ну ла гэ тае 

шоу і ўсе са цы яль ныя ме дыя, 

што не вы клю ча на, у ве рас ні 

я зраб лю са праўд нае рэ алі ці-

шоу з ка ме рай, за пі са мі і гэ так 

да лей. Маг чы ма, праз га ды 2-3 

там з'я вяц ца дзе ці.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Ма дэль і бло гер Яў ге нія ЦЮ ЛЕ НЕ ВА:

Яў ге нія Цю ле не ва зра бі ла па спя хо вую 

кар' е ру ў сфе ры энер ге ты кі, ад нак, 

да сяг нуў шы па са ды кі раў ні ка кам па ніі 

(да рэ чы, мас коў скай), дзяў чы на за су ма ва ла 

і зра зу ме ла, што пра жы вае не сваё жыц цё. 

Вы пад ко вая су стрэ ча пад штурх ну ла яе 

да та го, каб ад пра віць сваю ан ке ту на 

кас тынг ма дэ ляў рlus sіzе, не ўза ба ве Яў ге нія 

ад пра ві ла ся ў Сін га пур на кон курс «Міс све ту» 

і пры вез ла ад туль ты тул «Ві цэ-міс». Сён ня 

Жэ ня кам форт на ад чу вае ся бе ў лю бой ва зе, 

яна не за мі нае ёй ак тыў на зай мац ца спор там, 

на прык лад, ле тась бе ла рус ка пры ня ла ўдзел 

у пя ці кі ла мет ро вым за плы ве ў Мар се лі, 

а ця пер рых ту ец ца да прэ стыж на га «Бас фо ра» 

і тры ят ло на на Мін скім мо ры. Пра тое, 

як раз ві ва ец ца ма дэль ны біз нес у ка тэ го рыі 

рlus sіzе, што ду мае пра гэ та гра мад ства 

і што та кое не жыць стэ рэа ты па мі, Яў ге нія 

Цю ле не ва рас ка за ла ў сва ім ін тэр в'ю.

Месяц
Маладзік 5 красавіка.

Месяц у сузор’і Блізнят.

Гэ та мне 

но вы кас цюм?! 

І га
 дзін нік?!

З крэс ла кі раў ні ка на под ыум, а по тым і ў Бас фор. Як па мя няць жыц цё і стаць шчас лі вай

«МНЕ ПА ШАН ЦА ВА ЛА: «МНЕ ПА ШАН ЦА ВА ЛА: 
Я АБ СА ЛЮТ НА СВА БОД НАЯ»Я АБ СА ЛЮТ НА СВА БОД НАЯ»

Пра цэ ду ра за моч ван ня на сен ня ў ва дзе, сты му-

ля та ры рос ту (пры род ным або з кра мы) да зва ляе 

на шмат ра ней атры маць ус хо ды. Асаб лі ва ра дуе 

тое, што за мо ча нае на сен не, як пра ві ла, узы хо-

дзіць усё ра зам, друж на, і не трэ ба га даць, час 

вы стаў ляць скры ні на пад ва кон нік або ча каць, ка лі 

ад ста лае пад цяг нец ца.

Якое на сен не за моч ваць аба вяз ко ва?
Ёсць на сен не, якое без за моч ван ня пра рас тае 

цяж ка і доў га. Вар та за пом ніць пра ві ла — за моч-

ван не аба вяз ко вае для:

 на сен ня, якое змя шчае ахоў ныя эфір ныя алеі, 

якія за па воль ва юць пра рас тан не. Да та ко га ад но-

сяц ца морк ва, пят руш ка, сель дэ рэй, па стар нак, 

кроп, фен хель і ін шае. З за мо ча на га па пэў най 

тэх на ло гіі на сен ня эфір ныя алеі вы мы ва юц ца і па-

раст кі з'яў ля юц ца знач на хут чэй.

 на сен ня па кры та га тоў стай аба лон кай, якая 

аба ра няе се мач ку, але ў той жа час за па воль-

вае пра цэс пра рас тан ня. Пры за моч ван ні верх ні 

шчыль ны пласт у на сен ня ста но віц ца мяк чэй шым 

і па рас так хут чэй «вы бі ра ец ца на па верх ню». 

У гэ тую гру пу ўва хо дзяць га рох, фа со ля, гар буз, 

ка бач кі, па ты со ны, агур кі, ка вун, пе рац і ін шыя.

Асноў ныя пра ві лы
Па-пер шае, не трэ ба за моч ваць на сен не, апра-

ца ва нае вы твор цам. Усё зя лё нае, чыр во нае, сі няе, 

плаз мен нае або гра ну ля ва нае на сен не ў за моч ван-

ні не мае па трэ бы.

Па-дру гое, ад ны куль ту ры зруч на за моч ваць у 

шклян цы (на прык лад, га рох, фа соль або бу ра кі). 

Пры гэ тым аб' ём ва ды па ві нен быць роў ны аб' ёму 

на сен ня. Ін шыя (ка вун, гар буз, агур кі, пе рац) лепш 

за ўсё за моч ваць па між дву ма ват ны мі дыс ка мі або 

дву ма плас та мі мар лі, тон кай тка ні ны. У шы ро кай 

плос кай ёміс тас ці вы клад ва юць адзін ка ва лак мар-

лі, увіль гат ня юць яго ва дой ці па жыў ным рас тво рам, 

рас клад ва юць на сен не і на кры ва юць дру гім ка вал-

кам віль гот най тка ні ны. Аб' ём ва ды ў ёміс тас ці па ві-

нен быць на па ло ву мен шы, чым аб' ём на сен ня.

Па-трэ цяе, ап ты маль ная тэм пе ра ту ра ва ды для 

за моч ван ня на сен ня скла дае 26—28 °С. Ва ду да вя-

дзец ца пе ры я дыч на мя няць і пад лі ваць: ацяп лен не ў 

на шых ква тэ рах здоль нае вы су шыць што за ўгод на, а 

на мо ча на му на сен ню вы сы хаць нель га. Віль гот насць 

у ёміс тас ці з на сен нем доб ра ўтрым лі вае звы чай ны 

по лі эты ле на вы па кет, на дзе ты звер ху. Та кі «пар ні-

чок» да стат ко ва па ста віць у цём нае мес ца і раз на 

ча ты ры га дзі ны па зі раць, як спра вы «ўнут ры».

Па-чац вёр тае, ма быць, са мае важ нае пра ві ла: 

для кож най куль ту ры іс нуе свой час на за моч ван не. 

Даў жэй тры маць на сен не ў ва дзе нель га, яно мо жа 

са пса вац ца. Пра цяг ласць за моч ван ня для на сен-

ня кро пу, цы бу лі, пят руш кі і морк вы — 48 га дзін; 

для на сен ня ка бач коў, бу ра коў, агур коў, ка ву ноў, 

ка пус ты, та ма таў — 17—18 га дзін; для на сен ня 

га ро ху, фа со лі — 12—15 га дзін.

У ідэа ле ва да для за моч ван ня па він на быць 

кры ніч най, ад та лай ці ха ця б бу тэ ля ва най. Гэ та 

для фа на таў. Па вя лі кім ра хун ку і во да пра вод ная 

ва да па ды хо дзіць. Асаб лі ва ка лі даць ёй ад ста яц ца 

мі ні мум су ткі.

Для за моч ван ня на сен ня мож на вы ка рыс тоў-

ваць не прос та ва ду, а рас твор яко га-не будзь сты-

му ля та ра рос ту. 

Як пра во дзіць за моч ван не
Перш чым за моч ваць на сен не агур коў (а так-

са ма гар бу зоў, ка бач коў або па ты со наў), ра яць іх 

пра грэць. Пры клад на за ме сяц да па сад кі на сен не 

скла да юць у па лат ня ны мя шо чак і змя шча юць по-

бач з ба та рэ яй пры клад на на су ткі. Для ча го гэ та 

трэ ба? У гар бу зо вых куль тур ёсць та кая асаб лі-

васць: рас лі ны, вы га да ва ныя са ста ро га на сен-

ня, па мак сі му ме вы ка рыс тоў ва юць свой шанц 

на «пра цяг ро ду» і да юць боль шы ўра джай. Пра-

гра ва ю чы на сен не, мы штуч на са стар ва ем яго, 

каб па вя лі чыць ура джай насць з кож на га кус та. 

За 15—17 га дзін да па сад кі на сен не за моч ва ец ца ў 

ва дзе або бія рас тво ры. Звы чай на на сен не за ва роч-

ва юць у віль гот ную тка ні ну, кла дуць у шкля ны сло ік, 

на кры ва юць веч кам і па кі да юць у цёп лым мес цы.

Пра цэ ду ра за моч ван ня на сен ня морк вы, кро пу і 

пят руш кі мае іс тот ныя ад роз нен ні. Уся му ві ной эфір-

ныя алеі, якія за сце ра га юць се мач ку ад абу джэн ня 

ў не спры яль ны пе ры яд. Каб ус хо ды бы лі друж ны мі і 

хут кі мі, гэ тыя эфір ныя алеі трэ ба па пя рэд не з на сен-

ня вы мыць. Мож на, вя до ма, пра тры маць на сен не ў 

ва дзе 48 га дзін. А мож на па ско рыць пра цэс. Для 

гэ та га на сен не змя шча юць у мар ле вы або тка ні на вы 

мя шо чак, які доб ра па ло шчуць у ёміс тас ці з га ра чай 

ва дой (45—50 °С). За тым па кі да юць у ва дзе да яе 

поў на га асты ван ня. Пас ля гэ та га на сен не пра мы-

ва юць чыс тай ха лод най ва дой і вы суш ва юць на 

ка ва лач ку тка ні ны. Ця пер на сен не не бу дзе доў га 

ля жаць у зям лі, а дасць ус хо ды на чац вёр ты-пя ты 

дзень пас ля па се ву.

На сен не га ро ху за лі ва юць ва дой па ка ё вай тэм-

пе ра ту ры, каб яна па кры ва ла яго цал кам. Кож ныя 

тры га дзі ны ва ду мя ня юць (уся го га рох за моч ва ец ца 

12—15 га дзін). Сты му ля та ры рос ту да стат ко ва да-

даць толь кі адзін раз у пер шую ва ду (гэ та зна чыць 

на пер шыя тры га дзі ны), а за тым вы ка рыс тоў ваць 

звы чай ную ва ду. Па за кан чэн ні ча су ва ду злі ва юць, 

а на сен не пад суш ва юць да сып ка га ста ну.

Пра віль нае за моч ван не — гэ та вы дат ны ме тад 

пад рых тоў кі на сен ня да па се ву. Ад нак не вар та 

за бы ваць, што па сад ка за мо ча на га на сен ня не 

заў сё ды з'яў ля ец ца ап ты маль ным ва ры ян там. Ка лі 

за мо ча нае на сен не вы сей ва ец ца ад ра зу ў грунт, 

не аб ход на пад трым лі ваць яго ў віль гот ным ста не. 

Нель га па са дзіць за мо ча нае на сен не агур коў або 

га ро ху ў град ку, а по тым на ты дзень з'е хаць з да-

чы. Без віль га ці яно прос та за гі не. У та кім вы пад ку 

лепш вы са дзіць су хое на сен не: яно пра ля жыць у 

зям лі і да ча ка ец ца спры яль ных умоў.

Як пра віль на за моч ваць 
на сен не пе рад па сад кайВядучая рубрыкі Ірына ТАМКОВІЧ. Тэл. 8 (017) 287-18-15


