
23 мая 2017 г. 9КАРАНІ І КРОНЫ
У све це рас лінУ све це рас лін  

«Куп ляй це ча рам шу!» — з та кім за клі кам 
звяр та юц ца па жы лыя жан чы ны, 
якія ганд лю юць звы чай на на сты хій ных 
рын ках. І лю дзі ак тыў на куп ля юць гэ ты 
вяс но вы да лі ка тэс, ня гле дзя чы на тое, 
што рас лі на ўне се на ў Чыр во ную кні гу. 
Між тым ча рам шу мож на вы рошч ваць 
на ўлас ных ага ро дах.

ІН ГРЭ ДЫ ЕНТ ДЛЯ СА ЛА ТАЎ
У на ро дзе ча рам шу на зы ва юць дзі кім час-

на ком, або мядз ве джай цы бу ляй. Яе ліс це па-
доб нае на лан дыш (які, да рэ чы, атрут ны), на 
смак жа яна на гад вае цы бу лю, а пах рас лі на мае 
час ноч ны, але толь кі ўсё гэ та ў вель мі лёг кай 
кан цэнт ра цыі. Да та го ж ча рам ша — ніз ка ка ла-
рый ны пра дукт, і ўсё гэ та ро біць яе най леп шым 
ін грэ ды ен там для вяс но вых са ла таў.

У ча рам шы змя шча ец ца цэ лы комп лекс роз-
ных ві та мі наў: А, ты я мін (В1), ры баф ла він (В2), 
пі ры дак сін (В6), фо лі е вая кіс ла та (В9), ві та мін С, 
ні я цын і ні я цы на вы эк ві ва лент (РР).

ЧЫР ВА НА КНІЖ НІ ЦА
У Бе ла ру сі ча рам ша ўне се на ў Чыр во ную 

кні гу з 1964 го да. Вось як гэ та аб грун тоў ва ец-
ца: «З-за гіс та рыч ных фак та раў, а так са ма пад 
уплы вам гас па дар чай дзей нас ці ча ла ве ка мес-
цаў, пры дат ных для іс на ван ня па пу ля цый гэ тай 
рас лі ны, у Бе ла ру сі ня шмат. Знач ны ад моў ны 
ўплыў на ўстой лі васць і пра дук цый насць па-
пу ля цыі аказ вае зрэз ка ліс ця і вы топт ван не ў 
пра цэ се на рых то вак у якас ці хар чо вай і ле ка-
вай сы ра ві ны. У апош нія дзе ся ці год дзі не каль кі 
па пу ля цый, якія зна хо дзі лі ся па блі зу на се ле ных 
пунк таў, знік лі (на ва кол лі в. Па пя лё ва Пру жан-
ска га р-на Брэсц кай вобл., Чы гу нач най стан цыі 
«Энер ге тык» Дзяр жын ска га р-на Мін скай вобл. і 
інш.). Коль касць рас лін у ін шых рэ гі ё нах зні зі ла ся 
ў су вя зі з не рэ гу ля ва ным збо рам на сель ніц твам 
і вы топт ван нем».

Акра мя на шай кра і ны, пад дзяр жаў най ахо вай 
ча рам ша зна хо дзіц ца ў Літ ве, Лат віі, Сма лен скай 
воб лас ці Ра сіі і Укра і не.

На дум ку на чаль ні ка ўпраў лен ня бія ла гіч-
най і ланд шафт най раз на стай нас ці Мі ніс тэр-
ства пры род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль-
на га ася род дзя Мі ка лая СВІ ДЗІН СКА ГА, ка лі 
лю дзі пе ра ста нуць куп ляць ча рам шу ў ву ліч ных 
ганд ля роў, тыя бу дуць вы му ша ны спы ніць не-
санк цы я на ва ны збор рас лі ны.

МЯДЗ ВЕ ДЖАЯ ЦЫ БУ ЛЯ 
НА СВА ЁЙ ГРАД ЦЫ

Ча рам шу мож на па са дзіць на сва ім пры ся-
дзіб ным участ ку. Вя до ма, на гэ та спат рэ біц ца 
больш сіл і ча су, чым ку піць зя лё ны пу чок за 
ру бель, а то і 50 ка пе ек. Ад нак да вай це ду маць 
пра пры ро ду і пра тое, што бу дзе на зям лі пас ля 
нас. Уліч ва ю чы на ту раль ныя ўмо вы рос ту ча-
рам шы, лепш за ўсё са джаць яе на за це не ных 

участ ках. Для гэ та га цал кам пры датнае мес ца 
пад пла до вы мі дрэ ва мі і хмыз ня ка мі. Рас лі на 
лю біць сла ба кіс лую, доб ра дрэ на жа ва ную гле бу. 
Пры гэ тым яна па він на быць рых лай і віль гот най. 
Да пус ка ец ца вы ка ры стан не тар фя ні каў. На пры-
ся дзіб ным участ ку вы рошч ваць ча рам шу мож на 
на сен нем ці ра са дай.

ВЫ РОШЧ ВАН НЕ НА СЕН НЕМ
На бы тае на сен не не аб ход на стра ты фі ка ваць. 

Для гэ та га яго кла дуць у віль гот ны рач ны пя сок і 
ста вяць на ніж нюю па лі цу ха ла дзіль ні ка. Мож на 
змяс ціць і ў ін шым ха лад на ва тым мес цы з тэм пе-
ра ту рай ад 0 да -3 °С. Праз пры клад на 100 дзён 
на сен не мож на вы сей ваць у ад кры ты грунт. Да 
мо ман ту па сад кі трэ ба пад рых та ваць град ку: 
гле ба па він на мець рых лы склад, да стат ко вую 
віль гот насць і, вя до ма, быць урад лі вай.

Пры пе ра коп цы ўно сяц ца на ступ ныя ва ры ян-
ты ўгна ен няў (з раз лі ку на 1 м2):

— толь кі ар га ні ка: вяд ро ліс та во га пе ра-
гною;

— кам бі на ва нае: вяд ро пе ра гною, 15 г са лет-
ры амі яч най, 15—20 г ка лій най со лі і 30—40 г 
су пер фас фа ту.

Да лей на град цы вы зна ча юц ца ба ра зён кі для 
вы са джван ня на сен ня ча рам шы. Ад лег ласць па-
між ра зор ка мі па він на скла даць ка ля 20 см, а 
па між рас лі на мі ў шэ ра гу — ка ля 15 см. Пры та-
кой па са дцы ўдас ца атры маць ка ля 75 кус ці каў 
мядз ве джай цы бу лі на 1 м2.

Пас ля та го як усё на сен не бу дзе раў на мер на 
раз мер ка ва на, яго пры сы па юць рых лай, лёг кай 
гле бай і пры кач ва юць. Се ян цы ча рам шы па тра-
бу юць рых лен ня гле бы, якое не аб ход на ра біць 
вель мі аку рат на. Так са ма спат рэ біц ца ўня сен не 
ар га ніч ных угна ен няў.

ВЫ РОШЧ ВАН НЕ РА СА ДАЙ
Гэ ты спо саб больш скла да ны. Як і пер шы, 

ён па тра буе стра ты фі ка цыі на сен ня для леп-
шай яго ўсхо джас ці. Але гэ ты пра цэс зай мае 
ўся го ча ты ры тыд ні, на пра ця гу якіх на мо ча нае 
на сен не за хоў ва юць у ха ла дзіль ні ку. За гэ ты 
час яно па спя вае пра рас ці, што да зва ляе ад-
бра ка ваць дрэн ны ма тэ ры ял. Се ян цы ча рам-
шы лепш за ўсё змяс ціць у тар фя ныя збан кі, 
на поў не ныя рых лым гле ба грун там. Да мо ман-
ту вы сад кі на град ку рас лі ны вар та тры маць у 
свет лым па мяш кан ні пры тэм пе ра ту ры 18 °С, не 
за бы ва ю чы ся пе ры я дыч на па лі ваць. Увес ну, ка-
лі гле ба до сыць пра грэ ец ца, на ды хо дзіць па ра 
вы сад кі ра са ды. Град ка рых ту ец ца па ана ло гіі 
з па пя рэд нім спо са бам па сад кі. Вы ка ры стан не 
тар фя ных гар шчоч каў дасць маг чы масць на не-
ка то ры час за быц ца пра пра пол ку пус та зел ля. 
У да лей шым пры вы рошч ван ні ча рам шы ўжы-
ва юц ца рых лен не град, уме ра ны па ліў і муль-
чы ра ван не гле бы.

УБОР КА І ЗА ХОЎ ВАН НЕ
Ліс це ча рам шы збі ра юць да цві цен ня, а на сен-

не — пас ля па цям нен ня ка ро ба чак. Све жае ліс це 
доб ра за хоў ва ец ца на пра ця гу не каль кіх дзён, 
ка лі яго па ла жыць у ха ла дзіль нік. Для больш пра-
цяг ла га за хоў ван ня ліс це мы юць, вы суш ва юць, 
дроб на рэ жуць і за ма рож ва юць у по лі эты ле на-
вых па ке тах. У та кім вы гля дзе ча рам ша за хоў вае 
свае спа жы вец кія якас ці больш за год. Ля чэб ныя 
ўлас ці вас ці ча рам шы пры клад на та кія ж, як і час-
на ку. Ліс це і хвос ці кі да да юць у са ла ты і су пы, у 
на чын ку для пі ра гоў. Акра мя та го, дроб на на рэ-
за нае або тоў ча нае ліс це і цы бу лі ны ча рам шы 
доб ра за хоў ва юць мя са, не да ючы яму хут ка 
пса вац ца.

Ві я ле та КРА САЎ КІ НА



ЧА РАМ ША 
НА СВА ІМ АГА РО ДЗЕ

НА ДВОР'Е 
ПА КА ЗА ЛА 

НО РАЎ
(Заканчэнне. Пачатак на 7-й стар.)

Што ад бы ва-
ец ца з клі ма там, 
ча му зда ра юц ца 
не ты по выя з'я вы 
ў пры ро дзе, рас-
ка за ла на чаль нік 
ад дзе ла клі ма ту 
Гід ра ме та Але на 
КА МА РОЎ СКАЯ:

— Зме ны клі-
ма ту аб умоў ле ны 
гла баль ным па-
цяп лен нем. У Бе ла ру сі яно па ча ло ся 
ў 1989 го дзе і ця пер пра цяг ва ец ца. За 
гэ ты час ся рэд няя га да вая тэм пе ра ту-
ра вы рас ла на 1,3 °С. Усе гэ тыя га ды, 
за вы клю чэн нем 1996 го да, бы лі цяп-
лей шыя за клі ма тыч ную нор му, якая 
для Бе ла ру сі скла дае 5,8 °С. Так са ма 
па вя лі чы ла ся кант рас насць на двор'я: 
то го ра ча, то хо лад на. Мяр ку ец ца да-
лей шы рост тэм пе ра ту ры, а ра зам з 
ім і вы со кая іма вер насць ана маль ных 
з'яў.

— Як час та на тэ ры то рыі Бе ла ру сі 
вы па даў снег у маі?

— На га даю, што на тэ ры то рыі на шай 
кра і ны ў нор ме кан чат ко вае снеж нае по-
кры ва сы хо дзіць у ся рэд нім у пер шай 
дэ ка дзе кра са ві ка. Ад нак за рэ гіст ра ва-
ныя і вы пад кі май ска га сне га па ду. Так, 
на прык лад, у Мін ску ў 1945 го дзе снег 
вы паў 26 мая. У 1952 го дзе вя лі кі снег 
вы паў 19 мая, і вы шы ня снеж на га по кры-
ва да ся га ла 6 см. Ён пра ля жаў два дні і 
пры чы ніў шмат шко ды сель скай гас па-
дар цы. Са мы поз ні вы па дак сне га па ду 
на зі раў ся 6 чэр ве ня 1962 го да — та ды 
снег пра ля жаў больш за дзве га дзі-
ны. Ду маю, шмат хто з мін чан па мя тае 
1 мая 2007 го да, ка лі снег ішоў на пра-
ця гу 9 га дзін і ўтва рыў снеж нае по кры ва 
вы шы нёй 3 см.

У гэ тым го дзе снег на зі раў ся 1 і 
10—11 мая ў Езя ры шчы, Сян не, Ор шы, 
Гор ках, Ба ры са ве, Ва ло жы не, Ашмя нах 
і Лі дзе.

— З пунк ту гле джан ня абы ва це ля 
вяс на ў гэ тым го дзе ней кая ня ўда лая, 
ха лод ная. А якая ва ша ацэн ка?

— Вяс на ў цэ лым з 1 са ка ві ка па 13 
мая не ха лод ная, але вель мі кант рас-
ная. Па ча ла ся вяс на на ме сяц ра ней, 
чым звы чай на (17—18 лю та га), з пе-
ра хо дам ся рэд ня су тач най тэм пе ра ту-
ры па вет ра праз 0 °С. Пер шая па ло ва 
вяс ны ха рак та ры за ва ла ся як цёп лая, 
у пры ват нас ці, тэм пе ра ту ра па вет ра ў 
са ка ві ку бы ла амаль на 6 °С вы шэй шай 
за клі ма тыч ную нор му. І тэм пе ра ту ра 
кра са ві ка так са ма бы ла вы шэй шай за 
нор му на 0,5 °С. Ад нак па тэм пе ра-
тур ным рэ жы ме ме сяц ака заў ся не ад-
на род ным: пер шая па ло ва бы ла цёп-
лай, за тым рэз ка па ха ла да ла. Та кое 
на двор'е пра тры ма ла ся ме сяц, і гэ ты 
пе ры яд са праў ды вель мі ха лод ны: тэм-
пе ра ту ра па вет ра бы ла на 2—3,5 °С 
ні жэй шай за нор му. Так хо лад на ў пе-
ры яд з 15 кра са ві ка да 11 мая на боль-
шай част цы тэ ры то рыі кра і ны яшчэ ні 
ра зу не бы ло за ўвесь пас ля ва ен ны 
пе ры яд.

Раз лі кі на ўра джай
Ха лод нае і не ста біль нае на двор'е ў 

кра са ві ку і ў маі вы клі кае тры во гу: што 
бу дзе з ура джа ем? Пра гэ та ду ма юць 
гас па да ры пры ват ных пад вор каў і кі-
раў ні кі сель ска гас па дар чых прад пры-
ем стваў.

— Ад за ма раз каў па цер піць ура джай 
кос тач ка вых і яб лы каў, у пер шую чар гу 
ў паў днё вых рэ гі ё нах кра і ны. Там ужо ў 
кра са ві ку квіт не лі аб ры ко сы і алы ча — ім 
па шко дзі лі яшчэ кра са віц кія за ма раз-
кі. У цэнт раль ным і паў ноч ным рэ гі ё-
нах у фрук то вых 
дрэў на пя рэ дад ні 
май скіх ха ла доў 
толь кі па чы на-
ла ся цві цен не, і 
та му за ма раз кі 
паў плы ва лі на іх 
у мен шай сту пе-
ні, — ка жа на-
мес нік на чаль-
ні ка служ бы гід-
ра ло гіі і аг ра ме тэа ра ло гіі Гід ра ме та 

На дзея МЕЛЬ ЧА КО ВА. — Ад нак і тут 
ма юць мес ца част ко выя па шко джан ні 
кве так ча рэш ні, віш ні, ран ніх сар тоў і 
гру шы, па шко джа ны пер шыя квет кі ў 
ран ніх су ніц.

Што да ты чыц ца азі мых, то мож на 
ка заць пра тое, што ў пры ро дзе ўсё 
муд ра ўлад ка ва на. У сі лу ўмоў, якія 
скла лі ся мі ну лай во сен ню, у мно гіх ра-
ё нах азі мыя сыш лі ў снег, не атры маў-
шы да стат ко ва га раз віц ця. За цяж ная 
вяс на да ла ім маг чы масць па доў жыць 
пе ры яд ку шчэн ня, з'я ві лі ся да дат ко-
выя па раст кі, і ёсць пад ста вы ча каць 
доб ры ўра джай. Ня гле дзя чы на не ста-
біль нае на двор'е, боль шасць ра ё наў 
пра вя лі сяў бу ран ніх збож жа вых куль-
тур у ап ты маль ныя тэр мі ны. Ад нак у 
паў ноч ным рэ гі ё не Бе ла ру сі ўмо вы 
для па сяў ной у гэ тым го дзе скла лі ся 
вель мі не спры яль на. На боль шай тэ-
ры то рыі Ві цеб скай воб лас ці да па чат ку 
дру гой дэ ка ды мая гле ба за ста ва ла ся 
ў асноў ным віль гот най звыш нор мы. 
Лі шак гле ба вай віль га ці пе ры я дыч на 
ўсклад няў па ля выя ра бо ты і ў ін шых рэ-
гі ё нах. Вы клю чэн не скла дае, ма быць, 
толь кі Го мель ская воб ласць: на край-
нім паў днё вым ус хо дзе ўжо пры кмет ны 
не да бор апад каў.

Ха лод ная вяс на вы му сі ла сель ска-
гас па дар чыя прад пры ем ствы пе ра нес-
ці па сад ку цеп ла лю бі вых рас лін (буль-
бы, ку ку ру зы) на больш поз ні пе ры яд. 
Ніз кія тэм пе ра ту ры не спры я юць до-
гля ду рас лін, за сва ен не мі не раль ных 
угна ен няў, на прык лад, у та кіх умо вах 
ідзе горш.

Дэ фі цыт цяп ла, пе ра па ды нач ных і 
дзён ных тэм пе ра тур стрым лі ва лі ад-
рас тан не і на за па шван не ве ге та тыў най 
ма сы шмат га до вых траў. Ня гле дзя чы 
на па цяп лен не, па на чах па-ра ней ша-
му ха лад на ва та, што не вель мі спры яе 
рос ту траў. Пры гэ тым тэр мі ны пер-
ша га ўко су ўжо на блі жа юц ца. У трэ-
цяй дэ ка дзе мая ран нія сар ты тра вы 
ў паў днё вым рэ гі ё не кра і ны пач нуць 
па спя ваць для ка са ві цы. З-за па год-
ных ана ма лій пер шы ўкос, хут чэй за 
ўсё, бу дзе больш сціп лы, чым у мі ну-
лым го дзе. Ня гле дзя чы на ўсе гэ тыя 
мо ман ты, ёсць пад ста вы ка заць пра 
тое, што ка та стра фіч ных на ступ стваў 
з-за вяс но вай не ста біль нас ці на двор'я 
не прад ба чыц ца. На коль кі ба га тым бу-
дзе ўра джай, ця пер ужо за ле жыць ад 
лет ня га на двор'я: за су ха або за ліш няя 
віль гаць, як вя до ма, мае не га тыў ныя 
на ступ ствы.

Ак са на ЯНОЎ СКАЯ.
yanovskaya@zvіazda.by

Аг ра клі ма тыч ныя зо ны змя ня юць ме жы
Па цяп лен не клі ма ту пры вя ло да та го, што ад бы лі ся зме ны меж 

аг ра клі ма тыч ных зон на тэ ры то рыі Бе ла ру сі. Упер шы ню схе ма 
аг ра клі ма тыч на га ра я на ван ня Бе ла ру сі бы ла скла дзе на ў ся рэ дзі не 
мі ну ла га ста год дзя. На тэ ры то рыі на шай кра і ны спе цы я ліс ты вы дзе лі лі 
тры аг ра клі ма тыч ныя зо ны: Паў ноч ную, Цэнт раль ную і Паў днё вую, 
якія зай ма лі пры клад на ад ноль ка выя пло шчы.

За апош нія 28 га доў у вы ні ку па цяп лен ня аг ра клі ма тыч ныя зо ны 
ссу ну лі ся пры клад на на 200 км на поў нач. Паў ноч ная аг ра клі ма тыч ная 
зо на прак тыч на рас па ла ся, за тое на поўд ні з'я ві ла ся но вая, 
па доб ная па клі ма це з паў ноч ны мі рэ гі ё на мі Укра і ны.

КА МУ НЕЛЬ ГА ЎЖЫ ВАЦЬ КА МУ НЕЛЬ ГА ЎЖЫ ВАЦЬ 
ЧА РАМ ШУЧА РАМ ШУ

Зда ро ва му ча ла ве ку ле ка ры ра яць 
ужы ваць на дзень не больш за 20 ліс тоў 
гэ тай рас лі ны ся рэд ня га па ме ру. Ка лі 
не ўліч ваць да зі роў ку, мо жа ўзнік нуць 
бяс сон ні ца, па ру шыц ца функ цыя сэр-
ца, са су даў. На стой ку ча рам шы нель га 
ўжы ваць пад час ця жар нас ці, у лак та-
цый ны пе ры яд. Пры страў ні ка вых за-
хвор ван нях, ге па ты це, панк рэ а ты це і 
эпі леп сіі ча рам шу рэ ка мен ду ец ца вы-
клю чыць з ра цы ё ну.

Збор рэд кіх рас лін, уклю ча ных 
у Чыр во ную кні гу Бе ла ру сі, за ба ро не-
ны і ка ра ец ца штраф ны мі санк цы я мі 
на гра ма дзя ні на ў па ме ры ад двац ца-
ці да пя ці дзе ся ці ба за вых ве лі чынь 
(арт. 15.8. Ко дэк са Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь аб ад мі ніст ра цый ных пра ва па ру-
шэн нях), што сён ня скла дае ад 460 да 
1150 бе ла рус кіх руб лёў.
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