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ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

МА РЫ НА ВА НЫ 
ВІ НА ГРАД 

СА СПЕ ЦЫ Я МІ
Спат рэ біц ца: 1 кг ві на гра ду, 5 шт. дух мя на га пер цу, 

5 шт. гваз дзі кі, па лач ка ка ры цы, 1,5 л ва ды, 0,5 кг цук ру, 

100 г лі мон най кіс ла ты.

Па ды дзе ві на град лю бо га сор ту, так са ма мож на вы ка-

рыс тоў ваць не каль кі ві даў, чар гу ю чы іх плас та мі ў сло і-

ках. Па дзя лі це грон кі ві на гра ду на га лін кі па шэсць ягад. 

Скла дзі це ві на град у сло і кі, пе рад гэ тым па клаў шы на дно 

спе цыі. Га ту ем ма ры над з ва ды, цук ру і лі мон най кіс ла ты і, 

ка лі ён бу дзе кі пець, за лі ва ем у сло і кі з яга да мі. Да ём па-

ста яць пяць хві лін, злі ва ем ма ры над, зноў да во дзім яго да 

кі пен ня і за лі ва ем кіп нем яга ды. За кат ва ем, ста вім сло і кі 

на крыў кай уніз і ахі на ем цёп лай коў драй на су ткі.

За хоў ва ем у цём ным пра ха лод ным мес цы.

ПІ РОГ «НА ТХНЕН НЕ»
Спат рэ біц ца: му ка — 250 г, яй ка ку ры нае — 5 шт., мас-

ла — 200 г, цу кар — 210 г (150 г — у цес та, 60 — у крэм), 

ма ла ко — 50 мл, раз рых ляль нік цес та — 1 ч. л., ва ніль ны 

цу кар — 1 пач., соль (дроб ка), пер сік — 800 г све жых або 

1 бля шан ка кан сер ва ва ных, гру ша — 0,5 кг, смя та на 25 % — 

400 г, мін даль ныя пя лёст кі аль бо цэ лыя арэ хі — 50 г.

Све жыя пер сі кі раз рэ заць на па ла він кі, вы да ліць кос-

тач кі і за ліць кру тым кіп нем на дзве хві лі ны, за тым аб ліць 

ха лод най ва дой і зняць скур ку. Па клас ці па ла він кі ў міс ку, 

за сы паць цук рам і па кі нуць на 20 хві лін.

Для цес та мас ла ўзбіць мік се рам з цук рам, сол лю і ва-

ні лі нам, да даць яй кі і зноў доб ра ўзбіць. За тым пра се яць 

му ку з раз рых ляль ні кам, уліць ма ла ко і за мя сіць цес та.

Бля ху 30х25 см вы-

шма ра ваць мас лам або 

за слаць пя кар скай па пе-

рай, вы клас ці цес та і раз-

раў няць яго. Звер ху ра-

да мі вы клас ці па рэ за ныя 

доль ка мі пер сі кі. Гру шы 

ачыс ціць і на рэ заць ма лень кі мі ку бі ка мі, апыр скаць лі мон-

ным со кам і на сы паць па між доль ка мі пер сі каў. Вы пя каць 

пры 180 °С ка ля 40 хві лін.

Для крэ му за дзве-тры хві лі ны да га тоў нас ці пі ра га 

змя шаць смя та ну з цук рам, тро хі ўзбіць мік се рам. Пі рог 

вы няць з ду хоў кі і ад ра зу ж, на га ра чы, вы клас ці ха лод-

ны крэм са смя та ны, та ды ён лепш за сты вае і ста но віц ца 

больш да лі кат ным.

Хві лін праз 20 мож на па сы паць пі рог здроб не ны-

мі мін даль нымі арэш ка мі або мін даль нымі пя лёст ка-

мі, злёг ку пад сма жыць у 

ду хоў цы. Тро хі асту дзіць 

пі рог і за тым асця рож на 

вы няць з фор мы. Ка лі 

пі рог цал кам асты не, па-

ста віць яго на дзве-тры 

га дзі ны ў ха ла дзіль нік.

Не адзін год ра зам з жон кай 

вы рошч ва ем ка ву ны на сва ёй 

фа зэн дзе пад Ла гой скам. 

Вя лі кі во пыт да зва ляе нам 

зды маць доб рыя ўра джаі 

гэ тай цу доў най яга ды. Пер шыя 

га ды ка ву ны мы са дзі лі 

ў цяп лі цах, дзе не скла да на 

ства рыць ідэа льныя ўмо вы 

для вы спя ван ня паўд нё вай 

куль ту ры. Апош нія ж тры га ды 

прак ты ку ем ра сад ны спо саб 

вы рошч ван ня ў ад кры тым 

грун це, што кры ху скла да ней 

і па тра буе больш кар пат лі вай 

ра бо ты па до гля дзе 

за пла да мі.

Сён ня мы цвёр да ве да ем: для та го 

каб вы рас ціць буй ныя і спе лыя пла ды 

ка ву ноў у ад кры тым грун це, не аб ход на 

браць толь кі на сен не хут ка спе лых сар-

тоў. Ве ге та цый ны пе ры яд у та кой рас-

лі ны кры ху больш за тры ме ся цы, шмат 

за ле жыць і ад та го, які бу дзе се зон. Не 

трэ ба за бы вац ца, што ка вун — свят ло- і 

цеп ла лю бі вая рас лі на. Гэ ту яга ду трэ ба 

вы рошч ваць на ўзвыш аных град ках у 

доб ра асвет ле ных, со неч ных мес цах.

Град кі пад ка ву ны мы рых ту ем з 

во се ні. Пе ра коп ва ем гле бу і доб ра 

ўгной ва ем. Вы ка рыс тоў ва ем вы спе-

лы кам пост, ку ды да да ём мі не раль-

ныя ўгна ен ні, амі яч ную са лет ру і по пел. 

Вяс ной град кі ажыў ля ем і па ды ма ем 

гле бу на 15—20 см вы шэй звы чай на га 

ўзроў ню.

На сен не на ра са ду се ем у са ка ві ку 

ці па чат ку кра са ві ка (!) у спе цы яль ныя 

ёміс тас ці і вы рошч ва ем у цяп лі цы. У ад-

кры ты грунт на пад рых та ва ныя град кі 

вы са джва ем яе ў кан цы мая ці па чат ку 

чэр ве ня па раз мет цы, дак лад на праз 

кож ныя 1-1,2 мет ра! Пры пе ра са дцы яе 

на па ста ян нае мес ца ро бім да зі ра ва-

ны па ліў і лёг кую пад корм ку. Уз доўж 

па па ло сах па са дак ста вім спе цы яль-

ныя стой кі з лёг кі мі ме та ліч ны мі па ло са-

мі, на якія пас ля пад вяз ва ем ка ву но выя 

пле ці.

Уз доўж гра дак вы са джва ем рас лі-

ны-ме да но сы для за ваб лі ван ня пчол і 

ін шых апы ляль ні каў, а так са ма апы ля-

ем рас лі ны ўруч ную.

Не за бы ва ем пры шчэп лі ваць ба ка-

выя па раст кі, каб уся сі ла рас лін пай-

шла на ад но сцяб ло. Ка лі за вя жуц ца 

3-5 пла доў, сцяб лі ну пры шчэп лі ва ем, 

а сла бую за вязь ад ра зу вы да ля ем.

Пер шую пад корм ку вы кон ва ем не-

дзе праз ты дзень пас ля па сад кі ра са-

ды, а на ступ ныя — 2-3 ра зы на ме сяц. 

Для гэ та га вы ка рыс тоў ва ем на стой з 

зя лё най (га зон най) тра вы, а так са ма 

мі не раль ныя ўгна ен ні, амі яч ную са лет-

ру (15—20 г на вяд ро ва ды). А каб па-

вы сіць са лод касць пла доў, да да вай це 

ў пад корм кі драў нін ны по пел.

У час вы спя ван ня даж джы для гэ-

тай яга ды мо гуць быць шкод ныя. Ліш-

ні ці не свое ча со вы па ліў, да та го ж 

ха лод най ва дой — гэ та ад на з асноў-

ных па мы лак ня во пыт ных дач ні каў. 

У гэ тай рас лі ны ма гут ныя, глы бо ка 

за ля га ючыя ка ра ні, якія вы дат на зда-

бы ва юць са бе віль гаць з зям лі, та му 

ад на го па лі ву на ты дзень цал кам да-

стат ко ва для ка ву на. Пры гэ тым трэ ба 

вы ка рыс тоў ваць толь кі лет нюю ад сто-

е ную цёп лую ва ду. Да рэ чы, квіт не ю-

чыя рас лі ны на огул не ма юць па трэ-

бы ва ўвіль гат нен ні (інакш наш ка вун 

бу дзе менш са лод кім)! Пас ля па лі ву 

гле бу пад рас лі най заў сё ды трэ ба рых-

ліць для доб рай вен ты ля цыі і пад піт кі 

кіс ла ро дам.

У вы спе лых ка ву ноў — су хі хвос цік і 

бліс ку чая скур ка.

Яў ген СА ЛА НО ВІЧ



ЯК ДА ГА ДЗІЦЬ 
КА ВУ НАМ?

Мама, пачытай! 

Лё ля БАГ ДА НО ВІЧ

БЕ РА ЖО НА ГА 
І БОГ БЕ РА ЖЭ 

(каз ка)
— Кар! Кар-р! Кар-ра-вул! — на ўвесь лес 

га лё ка ла ва ро на. — Ра туй це! Сю ды! Сю ды! Хут-

чэй! Тут ла ся ня ў рэ чцы то не!

— Ой, Ста сі чак, ой, род нень кі, ці чу еш? — 

мі ту лём са ско чы ла ўніз да во жы ка ва вё рач ка 

Вер ка. — То не... ла ся нят ка. Ві даць, так са ма, як 

і я, не ўмее пла ваць.

— Ага, па бег лі хут чэй! Ды і бе раг там сліз кі. Па-

спець бы! — і яны пам ча лі ў бок ра кі. А ва ро на ўсё 

кры ча ла і кры ча ла — клі ка ла на да па мо гу. І ля це лі 

ў той бок пту шач кі. І бег лі ляс ныя жы ха ры.

— Ты ча го гэ та рас кар ка ла ся, цё тач ка ва ро-

на? — як ні ў чым не бы ва ла за пы та ла ся ла ся ня, 

вы ла зя чы з ва ды. — І зу сім не та ну ла я. Па жар-

та ва ла трош кі.

— А хі ба ж так мож на? — за пры чы та ла Ла сі-

ха. — Жар тач кі знай шоў. Я ледзь ве но гі не па-

ла ма ла, так спя ша ла ся. Ды і вунь коль кі звя роў 

і пту шак са браў ты сва і мі жар тач ка мі, зір ні.

— Ну і што? — ні чо га не ра зу ме ю чы, за лы-

па ла воч ка мі ма лое. — Па ду ма еш. Я ж ні чо га 

дрэн на га не зра біў.

— Не зра біў ён. Ага, не зра біў, — ці хень ка 

бурк нуў са бе пад нос во жык Ста сік, — усе па кі-

да лі свае спра вы ды бег лі ра та ваць. Не зра біў.

— А я вось, ка лі ву чы ла пра ві лы па во дзін на 

ва дзе, дык за пом ні ла, што нель га па ды маць 

іл жы вую тры во гу. Кры чаць і клі каць на да па мо-

гу, ду рэ ю чы, бо на ступ ны раз ні хто не прый дзе 

ця бе ра та ваць, — з вы гля дам вя лі ка га знаў цы 

ска за ла ва вё рач ка Вер ка.

— Ай, якая ма лай чын ка! — па хва ліў во-

жык. — Не здар ма я ста ра ўся.

— Вя до ма ж, не здар ма, — пад ско чы ла ўго-

ру ва вёр ка. — І ад на му ма ло му без да рос лых 

нель га лез ці ў ва ду. І на ват іс ці на рэч ку аль бо 

які ін шы ва да ём, — да да ла Вер ка. — Гля дзі, каб 

ін шы раз без ма ту лі аль бо ста рэй ша га бра ці ка 

ні кро ку. Зра зу меў?

— Ага, — па крыў джа на пра ле пя та ла ла ся ня і 

па пля ло ся ўслед за мам кай да лей ад ва ды. І вы, 

дзе тач кі, так са ма па мя тай це пра гэ та. Бе ра жо-

на га і Бог бе ра жэ. А за раз спаць, мае со ней кі. 

Даб ра нач



Гас па дар — гас па да руГас па дар — гас па да ру  


