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Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня

   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 9.19 17.20 8.01
Вi цебск — 9.15 17.03 7.48
Ма гi лёў — 9.09 17.10 8.01
Го мель — 8.59 17.14 8.15
Гродна — 9.33 17.36 8.03
Брэст    — 9.27 17.44 8.17

ЗАЎТРА
Аб' ява:

«Ча ла век, які згу біў паш парт на 

імя Сяр ге е ва Але га Мі ка ла е ві ча, за-

піс вай це: што ме сяч ны пла цеж за 

плаз мен ны тэ ле ві зар скла дае 150 

руб лёў».

— Я га то вы да стаць та бе Ме сяц з 

не ба!

— Каст ру ля па трэб ная.

— ...І зор кі!

— Ку пі каст ру лю.

— ...На за ву пла не ту імем тва ім!

— За сто руб лёў.

Раз да іш ні кі на да ро гах за раб ля-

юць, дык хай кож ны свой учас так і 

ад ра ман туе!

Месяц
Першая квадра 14 студзеня.

Месяц у сузор’і Цяльца.

Iмянiны
Пр. Серафіма, Сільвестра, Ульяны.
К. Арнольда, Ізыдара, Макара, 
Паўла.
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16 СТУ ДЗЕ НЯ

1599 год — на ра дзіў ся Ка-

зі мір Се мя но віч, мыс-

лі цель-гу ма ніст, ін жы нер і тэ а рэ тык 

ар ты ле рыі. Вы ха дзец з сям'і кня зёў 

Се мя но ві чаў, якія ва ло да лі зем ля-

мі на Ві цеб шчы не. Аў тар трак та та «Вя лі кае мас-

тац тва ар ты ле рыі, част ка пер шая», у якім апі саў 

кан струк цыі і вы ка ры стан не гар мат і ра кет, тэх на-

ло гію вы твор час ці по ра ху і ін шых ма тэ ры я лаў для 

ар ты ле рыі, а так са ма ўпер шы ню пра па на ваў ідэю 

шмат сту пень ча тай ра ке ты, ра кет ных ба та рэй і ста-

бі лі за та раў да ра кет (з да дат кам чар ця жоў). Яго 

на ву ко выя пра цы і экс пе ры мен ты на мно гія га ды 

на пе рад прад вы зна чы лі шля хі раз віц ця еў ра пей-

скай ар ты ле рыі. Пры трым лі ваў ся гу ма ніс тыч на га 

све та по гля ду, вой ны лі чыў най вя лік шым бед ствам 

ча ла вец тва. Па мёр пас ля 1651 го да.

1905 год — на ра дзіў ся (вёс ка Пру сі на ва, 

ця пер у Уз дзен скім ра ё не) Алесь 

Паль чэў скі, бе ла рус кі пісь мен нік. Пер шыя яго 

вер шы і апа вя дан ні бы лі на дру ка ва ныя ў 1925 го-

дзе. Аў тар п'ес «З чыр во ным сця гам», «Су сед ка», 

збор ні каў апа вя дан няў і апо вес цяў «Жні вень ская 

ра ні ца», «Дым над ле сам» і інш. Быў двой чы рэ-

прэ са ва ны, вы сла ны ў Крас на яр скі край. Пас ля 

рэ абі лі та цыі (1954) жыў у Мін ску. Пра ца ваў у га зе це 

«Зорь ка», рэ дак та рам у Дзярж вы да вец тве БССР, 

ад каз ным сак ра та ром ча со пі са «Вя сёл ка». Па мёр 

у 1979 го дзе.

1919 год — 100 га доў 

та му на ра дзіў ся 

(г. Баб руйск) Ула дзі мір Ула-

дзі мі ра віч Алоў ні каў, вя до мы 

бе ла рус кі кам па зі тар, за слу-

жа ны дзе яч мас тац тваў Бе-

ла ру сі, на род ны ар тыст Бе ла-

ру сі, пра фе сар. У 1962—1982 

га дах рэк тар Бе ла рус кай ака-

дэ міі му зы кі. Аў тар сім фа ніч-

ных тво раў «Пар ты зан ская быль», «Пес ні мі ру», 

«Пар ты зан скія пес ні», «На рач», ка мер на-ін стру мен-

таль най і ва каль най му зы кі, хо раў, ра ман саў, шы ро-

ка вя до мых пе сень «Ра дзі ма мая да ра гая», «Ляс ная 

пес ня» і мно гіх ін шых. Пі саў му зы ку для дзя цей, да 

спек так ляў і кі на філь маў. Па мёр у 1996 го дзе.

1919 год — ЦК РКП(б) па ста на віў аб вяс-

ціць Лі тоў ска-Бе ла рус кую Са вец кую 

Са цы я ліс тыч ную Рэс пуб лі ку (Літ Бел) у скла дзе Мін-

скай, Ві лен скай, Гро дзен скай і Ко вен скай гу бер няў, 

а Ві цеб скую, Ма гі лёў скую і Сма лен скую гу бер ні 

пе ра даць у склад РСФСР. У асно ву гэ та га ра шэн ня 

бы ла па кла дзе на ідэя ства рэн ня ва ўмо вах на рас-

тан ня поль скай ва ен най па гро зы больш устой лі -

вай бу фер най дзяр жа вы, іс на ван не якой да зво лі ла б 

па збег нуць у гэ ты пе ры яд пра мой вай ны па між 

Поль шчай і РСФСР.

1921 год — пад пі са ны да га вор аб ва ен ным 

і гас па дар чым са ю зе па між РСФСР і 

Бе ла рус кай ССР.

1867 год — на ра дзіў ся Ві кен-

цій Ві кенць е віч Ве ра са-

еў, рус кі пісь мен нік, лі та ра ту раз на-

вец, пе ра клад чык. На ле жаў да гру пы 

пісь мен ні каў, якія пра цяг ва лі тра ды цыі 

рус ка га кры тыч на га рэа ліз му. Аў тар кніг «За піс-

кі ўра ча», «Жы вое жыц цё», ра ма наў «У ту пі ку», 

«Сёст ры», апо вес цяў «Два кан цы», «На па ва ро це», 

за пі сак «На вай не» і інш. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ-

міі СССР. Па мёр у 1945 го дзе.

1920 год — «су хі за кон» у ЗША за ма ца ва-

ны Кан сты ту цы яй. Яшчэ ў 1917 го дзе 

Кан грэс ЗША пры няў і на кі ра ваў на за цвяр джэн не 

шта таў пра ект ва сям нац ца тай па праў кі да Кан сты-

 ту цыі аб увя дзен ні «су хо га за ко на». У ве рас ні та го ж 

го да ў кра і не бы ла спы не на вы твор часць віс кі, 

а ў маі 1919-га тая ж до ля спа сціг ла вы твор часць 

пі ва. З 1 лі пе ня 1919 го да на тэ ры то рыі ЗША быў

цал кам за ба ро не ны про даж спірт ных на по яў. 

16 сту дзе ня 1920 го да бы ла пры ня та 18-я па праў ка да

Кан сты ту цыі ЗША. За кон па збаў ляў лі цэн зій на біз-

нес ві на ро баў, ві на ку раў, па стаў шчы коў ал ка го лю і 

ганд ля роў спірт ным. Су праць ра ты фі ка цыі «су хо га 

за ко на» вы сту пі лі шта ты Ка нек ты кут, Ілі нойс, Род-

Ай ленд і Віс кон сін. Ме на ві та ад туль у ін шыя шта ты 

іш ла кант ра бан да ал ка го лю.

1934 год — на ра дзіў ся Ва сіль Ла на вой, 

ра сій скі ак цёр тэ ат ра і кі но, на род ны 

ар тыст СССР, ар тыст Мас коў ска га тэ ат ра імя 

Я. Вах тан га ва. Зняў ся ў кі на- і тэ ле стуж ках «Атэс тат

ста лас ці», «Вай на і мір», «Ган на Ка рэ ні на», «Афі-

цэ ры» і мно гіх ін шых. Аў тар ус па мі наў «Шчас лі выя 

су стрэ чы». Лаў рэ ат Ле нін скай прэ міі.
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Фо та Анатоля КЛЕШЧУКА.

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

Што дзён ная пра беж ка ра ні цай і комп лекс ныя 

фі зіч ныя прак ты ка ван ні, ха лод ны душ і бег па 

сне зе ба са нож — гэ та рас па ра дак дня не ад-

чай на га эк стрэ ма ла, а звы чай най жан чы ны з 

го ра да Бы ха ва. І ўсё б ні чо га, пры го жая па ло ва 

ча ла вец тва сён ня і не на та кое здат ная, але на-

шай гераіні амаль дзе вя нос та га доў.

— На вош та пра мя не пі саць, па ду ма еш, зор ку знай-

шлі, — сціп ла ка жа Фе а до сія Ні чы па раў на Ду дзен ка, 

су стрэў шы нас ка ля пад' ез да.

Але ўсё ж за пра шае ў гос ці. Хут ка, ні бы і ня ма 

амаль ве ка во га ця жа ру га доў за пля чы ма, на ша зна ё-

мая па ды ма ец ца па лес віч ных пра лё тах. Толь кі па спя-

ва ем сле дам. Уба чыў шы на ша здзіў лен не, Фе а до сія 

Ні чы па раў на толь кі ўсмі ха ец ца.

— Што, не ча ка лі та ко га спры ту ад ба бу лі? Я і не тое 

ма гу, вось толь кі ў ква тэ ру зой дзем — са мі па ба чы це.

У ад на па ка ё вай ква тэ ры, дзе жы ве Фе а до сія Ні чы-

па раў на, — ідэа льны па ра дак, пры ем на гля нуць.

На са мым бач ным мес цы кра су юц ца фо та здым кі 

род ных, тут жа на трыль я жы мож на па ба чыць і гра-

ма ты за доб ра сум лен ную пра цу, за ўдзел у твор чых 

вы ступ лен нях.

Не ча ка ю чы, па куль да пыт лі вы ка рэс пан дэнт усё 

раз гле дзіць, Фе а до сія Ні чы па раў на вы кон вае абя-

цан не і пра цяг вае здзіў ляць: ужо праз хві лі ну мая 

су раз моў ні ца гля дзе ла зні зу ўверх на мой спа ло ха ны 

твар, эле гант на се дзя чы на шпа га це.

Нель га ска заць, што я не ве даў, ку ды ішоў, вя до ма, 

ча каў па ба чыць «спар тыў ную ба бу лю». Але каб вось 

так у 89 га доў — ды на шпа гат! Па куль я збян тэ жа на 

на зі раў за акра ба тыч ным тру кам «гім наст кі», яна гэ-

так жа прос та і без да па мо гі ўзня ла ся на но гі.

— Сес ці на шпа гат — гэ та спра ва не ад наго дня, — 

ка жа Фе а до сія Ні чы па раў на. — Трэ ба кож ны дзень 

рас цяж ку ра біць і ін шыя прак ты ка ван ні на гнут касць 

це ла, толь кі та ды толк бу дзе.

З доб рай зайз драс цю на зі ра ю чы за су раз моў ні цай, 

не мог не за пы таць, як у та кім па ва жа ным уз рос це 

ёй уда ец ца вес ці ак тыў ны лад жыц ця. І ці 

ёсць у Фе а до сіі Ні чы па раў ны свой сак рэт 

даў га лец ця? Ба бу ля за пэў ні ла ў ад каз, 

што не мае ні я кіх сак рэ таў, акра мя спар-

тыў ных прак ты ка ван няў і за гар тоў ван ня. 

А пра гэ тыя «сак рэ ты» яна мо жа кож на му 

рас ка заць.

— Ра ні цу па чы наю з за рад кі, — дзе ліц-

ца Фе а до сія Ні чы па раў на. Яшчэ ле жа чы 

ў лож ку, со рак ра зоў пры па ды маю но гі, 

за тым раб лю «на жні цы» і «кру чу ро вар». 

По тым устаю і раб лю прак ты ка ван ні на 

гнут касць. Пас ля за рад кі вы пі ваю шклян-

ку ва ды і з'я даю кі ві. Ну а за тым ужо і час ха лод ны 

душ пры маць. Ра ні цай бе гаю. За раз, ка лі вы паў 

снег, аба вяз ко ва — ба са нож. Ну а ўве ча ры па-

воль на шпа цы рую па ву лі цы.

Як яна ка жа, та кія ха ла до выя ван ны да па ма-

га юць ёй не хва рэць круг лы год і пад трым лі ваць 

ба дзё расць увесь дзень.

У ядзе Фе а до сія Ні чы па раў на пры трым лі ва ец-

ца поў най сва бо ды.

— Усё без раз бо ру, што Бог па слаў. Гэ тая 

звыч ка яшчэ з дзет до ма за ста ла ся. Ка лі баць кі 

па мер лі, нас, ча ты рох дзя цей, ад пра ві лі ў дзет-

дом, там мы і су стрэ лі вай ну. Ча го толь кі не на цяр-

пе лі ся! Бы ва ла, што і на смет ні цах пры хо дзі ла ся 

ежу шу каць, — дзе ліц ца гор кі мі ўспа мі на мі су раз-

моў ні ца.

...Не ўсім зра зу ме ла та кое за хап лен не зда ро вым 

ла дам жыц ця з бо ку жан чы ны. Бо сва ім пры кла дам 

Фе а до сія Ні чы па раў на руй нуе ўсе стэ рэа ты пы аб бе-

ла рус кіх ба бу лях.

— Пер шы час здзіў ля лі ся, ка лі ба чы лі сля ды бо сых 

ног на сне зе. Пы та лі ся: як гэ та ты так, Фе ня? Каб бы-

ло менш пы тан няў, ста ра юся бе гаць у час, ка лі ма ла 

хто мя не ба чыць.

За ня так фіз куль ту рай — не адзі нае хо бі Фе а до сіі 

Ні чы па раў ны Ду дзен кі. Яшчэ ра ней, у га ды ма ла до сці, 

яна за ха пі ла ся спе ва мі, і гэ ты твор чы за пал пра нес ла 

праз усё жыц цё.

— Пра цу ю чы стрэ лач ні цай на чы гун цы, я заўж ды 

зна хо дзі ла час, каб сха дзіць на гур ток са ма дзей нас ці 

ў Дом куль ту ры. Лю боў да спе ваў жы ве ўва мне і сён-

ня. Ра зам з сяб ра мі я вы сту паю ў на род ным ан самб лі 

«Гас па ды ня», мы ўдзель ні ча ем у свя точ ным жыц ці 

на ша га го ра да і ра ё на. Так са ма, як ва лан цёр Чыр во-

на га Кры жа, на вед ваю роз ныя ме ра пры ем ствы, якія 

пра во дзіць гэ тая ар га ні за цыя.

Вось та кое яск ра вае жыц цё ў на шай ге ра і ні. Ня ма 

ёй ча су скар дзіц ца на лёс і цяж кую до лю: стра ціў шы 

бліз кіх, прай шоў шы праз жа хі вай ны, яна за ста ец ца 

доб рым і спа гад лі вым ча ла ве кам.

Анд рэй СА ЗО НАЎ. Фо та аў та ра.

У ліс це з Баб руй ска ад Ва лян ці ны К. 

пы тан не: «Хут ка мне споў ніц ца

40 га доў. Я чу ла шмат роз ных мер-

ка ван няў на конт гэ тай да ты. Ад ка-

жы це, дык свят ка ваць або не?»

Свят ка ван не на шых дзён на ра джэн-

няў — пы тан не скла да нае, да лё ка не 

ад на знач нае, шмат у чым су пя рэч лі вае. 

Па куль што яно за ста ец ца зу сім не да-

сле да ва ным з бо ку сла вян скіх на ву коў-

цаў. Скла да насць пы тан ня за клю ча ец-

ца ў тым, што дзень на ра джэн ня ча ла-

ве ка зні тоў вае ў са бе шэ раг кас міч ных 

і са цы я куль тур ных фак та раў. Су пя рэч-

лі вае — та му што даў няя тра ды цыя 

за ба ра няе свят ка ваць не ка то рыя дні 

на ра джэн няў і, на ад ва рот, асоб ныя з 

іх на дзя ляе больш вы со кім ста ту сам, 

на прык лад, так зва ныя круг лыя да ты.

Шмат вя ко вая гіс то рыя куль ту ры на-

ро да сфар мі ра ва ла свой прын цып па-

рад ка ван ня ча су, які атры маў наз ву ка -

лян дар. Сіс тэ мы па рад ка ван ня ча су, або 

ка лен да ры, бы ва юць роз ныя: ме ся ца выя — 

у ад па вед нас ці з рыт мам змен фаз Ме-

ся ца; со неч ныя — у іх асно ву па кла дзе-

на чар га ван не сон ца ста ян няў і раў на-

дзен стваў; у асно ве хрыс ці ян ска га ка-

лен да ра ад на ча со ва ля жыць рух Сон ца 

па не ба схі ле і чар го васць фаз Ме ся ца. 

Ка лян дар — рэч цык ліч ная, струк тур на 

дак лад на ўпа рад ка ва ная, як пра ві ла, ня-

змен ная. Усе прад стаў ні кі та го ці ін ша га 

эт на су або ты пу куль ту ры ад зна ча юць 

кож нае свя та як вя лі кую па дзею.

Ад нак у ме жах агуль на на цы я наль-

на га ка лен да ра іс нуе яшчэ адзін цыкл 

свят ка ван няў, асно ву яко га скла дае ча-

са вая пры мер ка ва насць ся мей на-ро-

да вых ры ту а лаў, якія су пра ва джа юць 

на ра джэн не дзі ця ці, вя сел ле сы на ці 

дач кі, смерць ка го-не будзь з да ма чад-

цаў. Кож ная з гэ тых па дзей ме ла сваю 

аў ру, ха рак тар пад рых тоў кі і пра вя-

дзен ня, свой пе ры яд іс на ван ня ў па мя ці 

ча ла ве ка, сям'і, ро да або яшчэ больш 

шы ро ка га со цы у му. На прык лад, на пра-

ця гу го да пас ля смер ці му жа яго жон-

ка-ўда ва не ме ла пра ва мыць бя ліз ну ў 

той дзень тыд ня, у які ён па мёр, каб «не 

за мыць сваю до лю». У гэ тым вы пад ку 

аб ра да вая за ба ро на да ты чы ла ся толь-

кі ад на го ча ла ве ка. Ра зам з тым у той 

ха це, у якой не ста ла ча ла ве ка, за ба ра-

 ня ла ся на пра ця гу го да ра біць ра монт

(у по ле рэг ла мен та цый уцяг ну та ўжо ўся

сям'я) і спраў ляць вя сел ле (ры ту аль нае 

аб ме жа ван не ахоп лі ва ла ко ла лю дзей, 

якое яд на ла на ват не каль кі ро даў).

І ўсё ж ба дай што са май скла да най 

бы ла гра да цыя свят ка ван ня дзён на ра-

джэн ня ча ла ве ка. Так, ся род дзён на ра-

джэн ня ў на род най тра ды цыі асоб ным 

ста ту сам на дзя ля лі ся тры або сем га-

доў, ка лі дзі ця ці да ва лі раз вя заць сваю 

пу па ві ну і па тым, як яно гэ та зро біць, 

мер ка ва лі аб здоль нас цях ча ла ве ка. 

Лі чы ла ся, ка лі дзі ця здо лее раз вя заць 

за сох лы ву зель чык, то яно бу дзе май-

страм на ўсе ру кі, і ў на ро дзе ка за лі: 

«Што ні за ду мае, тое і зро біць», або 

«У яго ру ках усё га рыць», паз ней ста лі 

га ва рыць «Май стар — за ла тыя ру кі». 

У гэ тым жа ўзрос це па чы на ла ся раз ме-

жа ван не дзя цей у адзен ні ў ад па вед-

нас ці з по ла вай пры на леж нас цю.

Ра зам з тым ста рэй шыя прад стаў ні-

кі ро ду не ра і лі свят ка ваць тры нац ца ці-

год дзе (ві даць, на пад ста ве ад моў на га 

стаў лен ня да лі ку 13 у са мых роз ных 

кан тэкс тах су да кра нан ня з ім; маг чы ма, 

у гэ тым вы пад ку мы ма ем спра ву з моц-

ным уплы вам хрыс ці ян скай тра ды цыі), 

а так са ма яшчэ тры не звы чай ныя да ты. 

Не свят ка ва лі 21-ы дзень на ра джэн ня 

(як пя рэ ва ра цень кас міч на га лі ку 12). 

Не ад зна ча лі і 33 га ды — той уз рост, у 

якім быў укры жа ва ны Ісус Хрыс тос. Лю-

дзі пе ра сце ра га лі ся («Бе ра жо на га і Бог 

бе ра жэ») і ха це лі ад вес ці бя ду ад чле наў 

сва ёй сям'і. Асаб лі ва асця рож на ста ві лі ся 

да свят ка ван ня 40-год дзя. Гэ ты ўзрост 

лі чыў ся пе ра лом най мя жой у жыц ці ча ла-

ве ка. На га да ем, што ў бе ла рус кай на род-

най тра ды цыі ча ла ве чы век доў жыў ся не 

100 га доў, як мы пры звы ча і лі ся, а кры ху 

менш — 80. У та кім ра зе са ра ка вы год 

на ра джэн ня быў той пе ра ход най мя жой у 

зям ным іс на ван ні ча ла ве ка, ка лі «жыц цё 

пе ра ва роч ва ла ся» (ад ма ла до сці да ста-

рас ці). Гэ тае сім ва ліч на-пе ра ход нае пе-

ра ва роч ван не вы раз на ад люст ра ва на ў 

па ха валь на-па мі наль най аб рад нас ці 0-3-

9-40-1 год. Ка лі да са ра ка во га дня па мер-

ла га на зы ва лі «ня бож чык», гэ та зна чыць 

яго ду ша яшчэ не паў ста ла пе рад Бо гам, 

то як раз на са ра ка вы дзень ад бу дзец ца 

вель мі важ ная па дзея ў пас ля смя рот ным 

жыц ці ча ла ве ка, дак лад ней яго ду шы, 

якая пры спа да рож ніц тве анё лаў апы нец-

ца пе рад за ла тым пра сто лам і Твор цам 

на суд ны час.

А вось па чы на ю чы з 50-год дзя кож-

ны юбі лей ча ла ве ча га жыц ця ста на віў-

ся га на ро вай па дзе яй для ўся го Ро ду. 

Юбі леі ад зна ча лі шы ро ка, як вя лі кае 

ро да вае свя та, з удзе лам шмат лі кіх 

гас цей.

Ак са на КА ТО ВІЧ, Ян ка КРУК.

Да сы лай це свае пы тан ні аб ка ра нях 

і пры ста са ва нас ці да су час на га жыц-

ця ка лян дар ных і ся мей на-по бы та вых 

на род ных тра ды цый і аб ра даў на паш-

то вы або элект рон ны ад рас рэ дак цыі з 

па зна кай «Пра ра дзін нае».

Спы тай це пра ра дзін наеСпы тай це пра ра дзін нае

Ці вар та свят ка ваць 40-год дзе?

Жыць — здо ра ва!Жыць — здо ра ва!

У 89 — НА ШПА ГАТУ 89 — НА ШПА ГАТ

«Ра ні цу па чы наю з за рад кі... Пас ля вы пі ваю 
шклян ку ва ды і з'я даю кі ві. Ну а за тым ужо 
і час ха лод ны душ пры маць. Ра ні цай бе гаю. 
За раз, ка лі вы паў снег, аба вяз ко ва — ба са нож. 
Ну а ўве ча ры па воль на шпа цы рую па ву лі цы».

Бак ла жан. Пас ля гэ тай ага-

род ні ны нель га са джаць рас лі ны 

з ся мей ства па слё на вых: буль бу, 

па мі до ры, пе рац. Ка ла рад скі жук, 

які зі муе ў гле бе, сіл ку ец ца ліс цем 

усіх рас лін гэ та га ся мей ства.

Бак ла жан — доб ры па пя рэд-

нік для морк вы, бу ра коў, гар бу за 

і цы бу лі.

Га рох — рас лі на, якая ўзба-

га чае гле бу азо там і з'яў ля ец ца 

доб рым па пя рэд ні кам прак тыч на 

для ўсіх ві даў куль тур. Ад нак не-

па жа да на вы са джваць на яго мес-

ца фа со лю. Сам га рох вяр та юць

на папярэдняе мес ца не ра ней, 

чым праз 5 га доў.

Ка пус та вы цяг вае з гле бы 

шмат па жыў ных рэ чы ваў, акра-

мя та го, ка пус ныя шкод ні кі па кі да-

юць свае лі чын кі на ка ра нях рас-

лі ны глы бо ка ў зям лі і з пры хо дам 

вяс ны па ра зі ту юць на ка ра нё вай 

сіс тэ ме та кіх рас лін як рэ дзька, 

ра дыс ка і дай кон.

Ка пус та — доб ры па пя рэд нік 

для агур коў, буль бы і шпі на ту.

Цы бу ля. Пас ля рэп ча тай цы-

бу лі і па рэю не па жа да на са джаць 

морк ву і ка пус ту.

На бы лой цы буль най град цы 

доб ра вы са джваць па мі до ры, агур-

кі, ба бы, буль бу, рэ пу і ра дыс ку.

Морк ва — дрэн ны па пя рэд нік 

для па мі до раў, пят руш кі і сель-

дэ рэя.

Вы дат на рас туць на мес цы 

гэ та га ка ра няп ло да цы бу ля, час-

нок, агур кі, буль ба, ка пус та, бро-

ка лі, ка бач кі і бу ра кі.

Агур кі. Як і з ін шай ага род-

ні най, што ад но сіц ца да ад на го 

ся мей ства, пас ля агур коў не вы-
са джва юць рас лі ны з гру пы гар бу-
зо вых: ка бач кі, па ты со ны, ка ву ны 
і ды ні.

Агур кі — доб рыя па пя рэд ні кі 
для ба боў, па мі до раў, ку ку ру зы, 
буль бы, ра дыс кі.

Ра дыс ка. На мес цы ра дыс кі 
бу дуць дрэн на рас ці і пла да но-
сіць ка пус та і рэ дзька, па коль кі 

і яны ад но сяц ца да ся мей ства 
кры жак вет ных, а так са ма цы бу-
ля і шпі нат.

Услед за па се я най ран няй 

вяс ной ага род ні най мож на вы са-

джваць буль бу, па мі до ры, са ла ту і 

ка бач кі. Доб ра спа лу ча ец ца ра дыс-
ка ў су мес ных па сад ках з агур ка мі, 
буль бай, су ні ца мі і ві на гра дам.

Бу ра кі. Па пя рэд няе мес ца 
вы рошч ван ня бу ра коў не па ды-
хо дзіць та кім ага род ным куль ту-

рам, як морк ва, пят руш ка, гар буз 

і ка пус та.

На на ступ ны год пас ля бу ра-

коў мож на вы са джваць па мі до ры 

і ку ку ру зу.

Гар буз — дрэн ны па пя рэд-

нік для ка пус ты і бу ра коў. Каб 

па збег нуць хва роб рас лін не па-

жа да на на яго мес цы са джаць 

куль ту ры з ро ду гар бу зо вых.

На град ках, дзе рас лі гар бу зы, 

вы рошч ва юць морк ву, па мі до ры, 

ку ку ру зу, буль бу і агур кі.

СКЛА ДА ЕМ ПЛАН 
ПА СЕ ВАЎ

Мно гія ага род ныя куль ту ры вель мі па тра ба валь ныя

ў до гля дзе і па са дцы, час та схіль ныя да хва роб або 

на па даў шкод ні каў, асаб лі ва не пры ем на, ка лі ўсе 

пры кла дзе ныя на ма ган ні мар ныя з-за та кой дро бя зі, 

як ня пра віль на вы бра нае мес ца па сад кі. Каб па збег нуць 

та кой не пры ем нас ці, вар та за хоў ваць се ва зва рот. 

Кож ны да свед ча ны ага род нік ве дае, што пе ра важ ную 

боль шасць ага род ных куль тур мож на вы са джваць на 

ра ней шае мес ца толь кі праз не каль кіх га доў, па коль кі 

вя лі кая ве ра год насць раз віц ця хва роб рас лі ны. Асоб ныя 

з іх не вы но сяць сва іх па пя рэд ні каў, а ін шыя, на ад ва рот, 

лепш раз ві ва юц ца і пла да но сяць, ка лі па пя рэд ні «жы хар» 

па кі нуў пас ля ся бе ўзба га ча ную гле бу. Па куль не па ча лі ся 

га ра чыя вес на выя дзянь кі, мож на за няц ца пла на ван нем 

бу ду ча га ага ро да.

Каб па леп шыць ура джай насць ага род ных куль тур, важ на вы-

кон ваць се ва зва рот і са джаць рас лі ны па прын цы пе се ва зва ро ту. 

На прык лад, услед за рас лі най з не вя лі кай ка ра нё вай сіс тэ май 

вы са джва юць куль ту ры з больш раз ві ты мі ка ра ня мі, якія пра ні-

ка юць глы бо ка ў гле бу.

Акра мя та го, на мес цы поз на пры бра ных куль тур непа жа да на 

се яць рас лі ны, якія па тра бу юць ран няй па сад кі. Ка лі ж ага род ная 

куль ту ра бы ла схіль ная да хва ро бы, услед за ёй са джа юць рас лі-

ны, устой лі выя да гэ та га за хвор ван ня.

Ад нак не ка то рыя ві ды ага род ні ны мож на вы са джваць на ра ней-

шае мес ца год за го дам пры ўмо ве ўзба га чэн ня гле бы ар га ніч ны мі 

або мі не раль ны мі ўгна ен ня мі, каб па збег нуць яе зня сі лен ня. Да 

та кіх куль тур ад но сяц ца буль ба, па мі до ры, су ні цы і фа со ля.


