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Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым значком, носяць рэк   ламны ха рак тар. Адказ-
насць за змест рэкла мы ня суць рэкла ма даў цы.
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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Месяц
Маладзік 6 сакавіка.

Месяц у сузор’і Шаляў.

Вядучая рубрыкі Ірына ТАМКОВІЧ. Тэл. 8 (017) 287-18-15
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13 СА КА ВІ КА

1564 год — у Брэс це вый шла 

ў свет «Раз мо ва па ля ка з 

літ ві нам пра тое, што ёсць пра ва, воль-

насць, або сва бо да, і пра унію ка ро ны 

Поль скай з княст вам Лі тоў скім». Ары-

гі нал «Раз мо вы» — вя лі кая біб лі яг ра-

фіч ная рэд касць, але па зна ё міц ца са змес там кніж кі мы 

мо жам дзя ку ю чы та му, што ў 1890 г. яна бы ла пе ра вы да-

дзе на Ю. Ка жа нёў скім. Твор дзе ліц ца на дзве раз мо вы-

гу тар кі па ля ка з літ ві нам. Па між пер шай і дру гой «раз-

мо ва мі» — верш «Да па ля каў і літ ві наў». Мяр ку ючы па 

іні цы я лах А. В., верш на ле жыць пя ру вя до ма га ў свой час 

пра грэ сіў на га мыс лі це ля Анд рэя Ва ла на. Вы хад «Раз мо-

вы па ля ка з літ ві нам» быў не па срэд на звя за ны з па дзея мі 

пя рэ дад ня Люб лін скай уніі 1569 года. Фе а даль ныя ко лы 

Поль шчы імк ну лі ся вы ка рыс таць цяж кае знеш не па лі тыч-

нае ста но ві шча княст ва, каб па зба віць яго са ма стой нас ці, 

да лу чыць да Поль шчы на пра вах пра він цыі, а на сель ніц-

тва па ла ні за ваць.

1881 год — бе ла рус кі рэ ва лю цы я нер-на ра да во-

лец І. Я. Гры ня віц кі кі ну тай бом бай смя рот-

на па ра ніў ра сій ска га ім пе ра та ра Аляк санд ра ІІ і ся бе. 

Сту дэн там Пе цяр бург ска га тэх на ла гіч на га ін сты ту та Іг нат 

Гры ня віц кі ўдзель ні чаў у поль ска-бе ла рус кіх і ра сій скіх 

рэ ва лю цый ных гурт ках, вёў пра па ган ду ся род ра бо чых, 

збі раў гро шы па лі тыч ным вяз ням, фаб ры ка ваў паш пар ты 

рэ ва лю цы я не рам. З 1879 го да член пар тыі «На род ная 

во ля». Адзін з за сна валь ні каў яе бе ла рус кай фрак цыі, 

што аб вяс ці ла ся бе Бе ла рус кай са цы яль на-рэ ва лю цый-

най пар ты яй, на цы я наль ная пра гра ма якой на дру ка ва на 

ў 1884 го дзе ў ча со пі се «Го мон» (№ 2). Па вод ле на ро да-

воль ца Льва Ці ха мі ра ва, Гры ня віц кі «на зы ваў ся бе літ-

ві нам».

1898 год — у Мін ску ад крыў ся 1-ы з'езд РСДРП, 

на якім бы лі пры ня ты да ку мен ты аб утва-

рэн ні Ра сій скай са цы ял-дэ ма кра тыч най ра бо чай пар тыі. 

Ад нак пар тыя як адзі ная са цы ял-дэ ма кра тыч ная ар га ні за-

цыя не бы ла ство ра на: не бы лі пры ня ты ста тут і пра гра ма; 

пас ля з'ез да восем з дзевяці дэ ле га таў бы лі арыш та ва-

ныя; а дру кар ню «Ра бо чей га зе ты» за ха пі ла па лі цыя.

1903 год — на ра дзіў ся Ва сіль Іва на віч Сця па наў, 

бе ла рус кі фі ло саф. Член-ка рэс пан дэнт НАН 

Бе ла ру сі, док тар фі ла соф скіх на вук, пра фе сар. За слу жа-

ны дзе яч на ву кі Бе ла ру сі. Аў тар больш як 50 на ву ко вых 

прац. Па мёр у 1979 го дзе.

1888 год — на ра дзіў ся Ан тон 

Ся мё на віч Ма ка ран ка, 

са вец кі пе да гог, пісь мен нік. Рас пра ца-

ваў і ажыц ця віў 

бяс пры клад ны 

ў пе да га гіч най 

прак ты цы во пыт ма са ва га пе-

ра вы ха ван ня дзя цей-пра ва па-

ру шаль ні каў у пра цоў най ка ло ніі 

імя М. Гор ка га і дзі ця чай ка му не 

імя Ф. Дзяр жын ска га. Па мёр у 1939 го дзе.

1951 год — на ра дзі ла ся Іры на Ал фё ра ва, са вец-

кая і ра сій ская акт ры са тэ ат ра і кі но, на род-

ная ар тыст ка Ра сій скай Фе дэ ра цыі. Зды ма ла ся ў філь мах 

«Ха джэн не па па ку тах», «З ка ха ны мі не рас ста вай це ся», 

«Яр мак» і ін шых.

Ад каз ва ю чы на пы тан-

не жон кі «Што б ты без 

мя не ра біў?», са мае скла-

да нае — гэ та ле ту цен на не 

ўсміх нуц ца.

— Учо ра быў на кір ма шы 

і су стрэў цы ган ку.

— Ну і што?

— Уся го за сто руб лёў да-

ве даў ся, што я ду рань.

Му зы ка бы ла леп шай 

у тыя ча сы, ка лі да зва ля лі 

спя ваць не пры го жым лю-
дзям.

Ба буль ка з ці ка вас цю 
раз гля дае ка лыс ку:

— Якія цу доў ныя двай ня-
ты! Абод ва хлоп чы кі?

— Не, толь кі зле ва, — 
ад каз вае баць ка, — спра ва 
ды ня.

Жан чы нам па да ба юц ца 
маўк лі выя муж чы ны: яны 
ду ма юць, што тыя іх слу-

ха юць.
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ПА СА ДЗІЦЬ ДРЭ ВА 
ПРА ВІЛЬ НА

Вя до ма, што вы са джваць дрэ вы 

мож на як вяс ной, так і ўво сень. 

Ап ты маль ны час вяс ной — да 

рас пус кан ня пу пы шак. Во сен ню 

па сад ка па він на быць скон ча на 

дзён за 15—20 да ўстой лі вых ха-

ла доў. Пры ня пра віль най, ня свое-

ча со вай па са дцы дрэ ва мож на да-

маг чы ся ку ды мен ша га ўра джаю 

або зу сім не да ча кац ца яго. 

Най леп шае мес ца куп лі
Куп ляць дрэ вы лепш за ўсё ме на-

ві та ў га да валь ні ках. Ад нак на ват там 

пры на быц ці аба вяз ко вы агляд ка ра нё-

вай сіс тэ мы, над зем най част кі рас лі ны, 

і ка лі не вы яў ле на гні лі, за дзі рак ка ры, 

пе ра су ша ных ка ра нёў, то са джа нец 

мож на на бы ваць. 

Вы бар мес ца
Каб дрэ ва па спя хо ва рас ло, трэ ба 

па да браць ме на ві та яго мес ца. Пе ра-

важ ная боль шасць дрэў бу дзе доб ра 

рас ці на асвет ле ным участ ку, без це-

ню, без па ні жэн няў і за па дзін (мес цы, 

дзе збі ра ец ца ад та лая або даж джа вая 

ва да) на гле бах з уз роў нем грун та вых 

вод, раз ме шча ных не блі жэй за два 

мет ры да іх па верх ні.

Вы дат на, ка лі з паў ноч на га бо ку бу-

дзе аба ро на ў вы гля дзе сця ны до ма, 

пло та ці ін ша га бу дын ка. Не вы са джвай-

це на мес ца, ска жам, яб лы ні зноў яб-

лы ню. Пад бі рай це ўчас так, дзе та кое ж 

дрэ ва як мі ні мум пяць-шэсць мі ну лых 

га доў не рас ло. Акра мя та го, што пэў ны 

тып куль ту ры вы смокт вае з гле бы ўлас-

ці вы яму на бор эле мен таў у не аб ход най 

коль кас ці, дык яшчэ і «ўзба га чае» мес ца 

шкод ні ка мі і хва ро ба мі, якія ад ра зу ак-

ты ві зу юц ца, як толь кі тут апы нец ца зноў 

тая ж са мая куль ту ра.

Пе ра важ ная боль шасць дрэў бу дзе 

доб ра рас ці толь кі на па жыў най і рых-

лай гле бе ты пу чар на зё му, су глін ку і ім 

па доб ных. Не вар та вы са джваць дрэ ва 

на гле бе пяс ча най або вель мі шчыль-

най глі ніс тай без па пя рэд няй пад рых-

тоў кі суб стра ту: раз рых лен ня (да баў ка 

рач но га пяс ку або, на прык лад, ша лу-

пін ня гра ча най кру пы) — гэ та ў вы пад-

ку з глі ніс тай гле бай, або, на ад ва рот, 

ушчыль нен не (да баў лен не ў гле бу глі ны 

ў рых лым ста не — звы чай на вяд ро на 

квад рат ны метр) — у вы пад ку з пяс ча-

най гле бай.

Ап ты маль ны ўзро вень рН ад 6,0 да 

7,0. Ка лі ён вы шэй шы, то гэ тая гле ба 

шчо лач ная, ні жэй шы — кіс лая, ма ла 

якія дрэ вы лю бяць та кія гле бы. 

Дрэ вы за гу шча нас ці не лю бяць. 

Каб па збег нуць не пры ем нас цяў, раз-

мя шчай це іх так, каб ад ін шых ад лег-

ласць бы ла як мі ні мум тры мет ры, гэ та-

га па він на ха піць для паў на вар тас на га 

раз віц ця кро ны. У ад ва рот ным вы пад ку 

ка лі сфар му ец ца ма гут ная над зем ная 

ма са, кро на ва ша га дрэ ва пач не за мі-

наць су сед нім дрэ вам або кус там, ста не 

цяг нуц ца да свят ла, мо жа па чаць вы гі-

нац ца або ста не не пры го жай ад на бо-

кай, і та ды ўжо з дрэ вам ні чо га зра біць 
бу дзе нель га — за над та поз на.

Пад рых тоў ка гле бы
Каб ні ве лі ра ваць ры зы ку га ла дан-

ня дрэ ва, гле бу пе рад па сад кай трэ ба 
ўгна іць. Угна ен ні ўно сяць звы чай на 

пад пе ра коп ку гле бы, раз мяр коў ва ю-

чы па па верх ні доб ра пе ра прэ лы гной 

або пе ра гной (4-5 кг на 1м2), драў ня-

ны по пел (250—300 г на 1м2) і ніт ра-

ама фос ку (ста ло вая лыж ка на 1 м2). 

Звы чай на гэ тых угна ен няў хо піць, каб 

дрэ ва па ча ло паў на вар тас на раз ві вац-

ца на но вым мес цы.

Ка лі гле ба га то вая, мож на па чы-

наць ства рэн не па са дач ных ямак. Іх 

трэ ба ка паць як мі ні мум за па ру ты-

дняў да па сад кі са джан ца, ро бя чы краі 

роў ны мі, па ме рам на 25—30 % больш 

за аб' ём ка ра нё вай сіс тэ мы дрэ ва.

Та ды не бу дзе не пры ем ных сюр-

пры заў у вы гля дзе са джан ца, які пра-

ва ліў ся праз па ру дзён пас ля па сад кі. 

На дне ям кі трэ ба аба вяз ко ва зра біць 

дрэ наж з ке рам зі ту, бі тай цэг лы або 

галь кі. На дрэ наж не аб ход на на сы паць 

па жыў ны пласт, так зва ную па жыў-

ную па душ ку. Яна па він на змя шчаць 

су месь пе ра гною і па жыў най гле бы 

(звы чай на верх ні пласт гле бы бы вае 

най больш па жыў ным) у роў ных до лях 

з да баў лен нем 50 г драў ня на га по пе лу 

і 15—20 г ніт ра ама фос кі. Пе рад па сад-

кай ям ку не аб ход на доб ра па ліць.

Па сад ка
Па чы наць трэ ба з уста ноў кі апор на-

га кал ка. І ста вяць яго вы ключ на з паў-

ноч на га бо ку. Пас ля яго ўста ноў кі трэ ба 

ўзяць у ру кі дрэў ца і доб ра агле дзець 

яго ствол. На ства ле мож на ўба чыць 

больш цём ны бок і больш свет лы.

Цём ны бок звы чай на паў днё вы, 

свет лы — паў ноч ны. Ка лі хо ча це, каб 

дрэ ва хут чэй пры жы ло ся на но вым 

мес цы, яго не аб ход на раз мя шчаць так, 
каб больш цём ны бок гля дзеў на поў-
дзень, а свет лы — на поў нач. Апус ціў-
шы са джа нец у ям ку, трэ ба аку рат на 
рас пра віць яго ка ра ні, каб яны гля дзе лі 
ў ба кі, не за гі на лі ся, не за лом ва лі ся.

Пры за сы пан ні ка ра нёў гле бай ста-
рай це ся тро хі па торг ваць рас лі ну, каб 
усе пус то ты па між ка ра ня мі за поў ні лі ся 
грун там, а не па вет рам. Вель мі важ-
на, каб пры па са дцы ка ра нё вая шый ка 
(мес ца, дзе ка ра ні пе ра хо дзяць у ствол) 
аба вяз ко ва апы ну ла ся кры ху вы шэй 
па верх ні гле бы, хоць бы на сан ты метр 
ці кры ху больш. Зда ец ца, што гэ та дро-
бязь, на са май жа спра ве, ка лі за глы-
біць ка ра нё вую шый ку, то дрэ ва ад ра зу 

за тар мо зіц ца ў рос це, а ўступ лен не ў 

па ру пло да на шэн ня моц на за тры ма ец-

ца (у кос тач ка вых куль тур, на прык лад, 

мо жа ад быц ца на ват вы пра ва нне ка ра-

нё вай шый кі, і дрэ ва ба наль на за гі не).

Не вар та ўсё пус каць на са ма цёк, 

спа дзе ю чы ся на «авось», на ват ка лі вы 

ў да лей шым «ад ка па е це» ка ра нё вую 

шый ку, то ўсё роў на ва кол яе ўтво рыц-

ца па глыб лен не і віль гаць, трап ля ю чы 

на па верх ню гле бы, ня важ на, з даж-

джом ці з па лі вам, бу дзе за стой вац ца ў 

гэ тым па глыб лен ні, і ка ра нё вая шый ка 

так са ма бу дзе гніць.

Пас ля та го як ка ра нё вую сіс тэ му 

цал кам пры сы па лі гле бай, не аб ход на 

грунт ушчыль ніць, па пра віць дрэ ва, каб 

яно ста я ла вер ты каль на, пад вя заць да 

кал ка «вась мёр кай», каб не да пус ціць 

пе ра ця жак, а по тым па ліць грунт па рай 

вё дзер ва ды і аба вяз ко ва за муль чы ра-

ваць па верх ню гле бы пе ра гно ем плас-

том у па ру сан ты мет раў.


