
Мно гія ду ма юць, што морк ву трэ ба 

са джаць вяс ной, а ўра джай збі раць 

во сен ню. Да свед ча ныя ж ага род-

ні кі се юць яе пад зі му, што дасць 

маг чы масць атры маць пер шыя ві-

та мін ныя ка ра няп ло ды знач на ра-

ней за са мыя хут ка спе лыя сар ты, 

па са джа ныя ў вяс но й.

Сяў ба морк вы пад зі му ва ло дае шэ-

ра гам пе ра ваг:

• морк ва, па се я ная во сен ню, да ся-

гае хар чо вай спе лас ці ўжо ў пер шай 

па ло ве чэр ве ня, пры клад на на 15—

20 дзён ра ней за лю бы ран няс пе лы 

вяс но вы сорт;

• ка ра няп ло ды вы рас та юць буй ныя, 

роў ныя і вель мі са ка ві тыя, бо та лыя 

вяс но выя во ды пад трым лі ва юць па-

ста ян ную віль гот насць гле бы;

• ра на вяс ной боль шасць шкод ні каў 

яшчэ не ак ты ві за ва ла ся, та му ры зы ка 

па шко джан ня імі па се ваў знач на зні-

жа ец ца (асаб лі ва мар коў най му хай);

• на вы зва ле ным ўчаст ку мож на вы-

са дзіць ін шую куль ту ру.

На су пе рак усе агуль най дум цы для 

сяў бы пад зі му аб са лют на не па ды-

хо дзяць ран няс пе лыя сар ты морк вы. 

Яны да юць хут кія і ран нія ўсхо ды, 

якія час та па шкодж ва юц ца ма ра за мі. 

У вы пад ку не ча ка на га па цяп лен ня мо-

гуць з'я віц ца па раст кі, на ступ нае па ха-

ла дан не іх не па збеж на знішчыць.

Па сяў ныя тэр мі ны
Дак лад ныя тэр мі ны пра вя дзен ня 

па сяў ных ра бот прад ба чыць за га дзя 

не маг чы ма, па коль кі во сень скае на-

двор'е мае з мен лі вы но раў. Най больш 

спры яль ным лі чыц ца пе ры яд, ка лі тэм-

пе ра ту ра ўжо ста ла тры ма ец ца ка ля 

ад зна кі -2 ... 0 °C, а цёп лыя дні за ста-

лі ся ў мі ну лым. Зва рот нае па цяп лен не 

мо жа вы клі каць пра рас тан не на сен ня. 

Ад на ступ ных ха ла доў па раст кі ад на-

знач на за мерз нуць, і ўся пра ца бу дзе 

мар ная. Лепш за ўсё се яць пры клад на 

за 7—10 дзён да на ступ лен ня са праўд-

ных ма ра зоў.

Зям ля па він на тро хі пад стыць, але 

не пра мерз нуць. Да пус ка ец ца на ват 

па сад ка морк вы пад снег у за га дзя 

пад рых та ва ныя на град цы ра зо ры.

Пад рых тоў ка град кі
Для град кі трэ ба вы браць мес ца на 

ўзвыш аным, доб ра асвет ле ным, со-

неч ным участ ку, там, дзе снег вяс ной 

сы дзе ў пер шую чар гу.

Нель га са джаць морк ву на мес цы, 

дзе яе толь кі што ўбра лі во сен ню. Паў-

тор ная па сад ка на гэ тым участ ку да пус-

ка ец ца толь кі праз тры-чатыры га ды.

Най леп шы мі па пя рэд ні ка мі бу дуць: 

гар бу зо выя (агур кі, гар буз, ка ба чок 

і інш.); цы буль ныя (цы бу ля, час нок); 

буль ба; зя ле ніў ныя (са ла та, кроп і 

інш.); ка пус та; па мі до ры.

Не рэ ка мен ду ец ца са джаць морк ву 

там, дзе ў гэ тым се зо не рас лі ба бо выя.

Град ка пад морк ву для во сень ска га 

па се ву рых ту ец ца на ступ ным чы нам. 

Гле бу ста ран на і глы бо ка пе ра коп ва-

юць (на 25—30 см). Уно сяць угна ен ні 

з раз лі ку на 1 м2:

ар га ні ку — по пел драў ня ны (1 шклян-

ка) і пе ра прэ лы гной (2—3 кг);

мі не раль ныя ўгна ен ні — су пер фас фат 

(25—30 г) і соль ка лій ную (10—15 г).

На пе ра ка па най і ўгно е най гра дзе 

ро бяць ба ра зён кі глы бі нёй пры клад на 

3—5 см. Каб іх не раз мы ла даж джа мі і 

ва да не пры нес ла з са бой на сен не пус та-

зел ля, пры крый це ра зо ры чым-не будзь. 

Пад рых туй це ма тэ ры ял для муль чы ра-

ван ня і су хі грунт. За ста ло ся толь кі да ча-

кац ца не аб ход на га ча су для сяў бы.

Сяў ба
На сен ны ма тэ ры ял нель га па пя рэд-

не за моч ваць. На сен не се юць больш 

гус та, чым пры вяс но вай сяў бе, бо 

мно гае з яго не пе ра жы ве ма ра зы. 

Пры сы па юць плас том су хой цёп лай 

са до вай зям лі, пад рых та ва най за га-

дзя. Звер ху ўклад ва юць пласт муль чы 

з тор фу або пе ра гною (2—3 см). Злёг ку 

ўшчыль ня юць рыдлёў кай або пры кат-

ва юць спе цы яль ным кат ком. Ка лі ўжо 

вы паў снег, град ку мож на пры сы паць 

ім. Ка лі ж не — муль чы ру юць па сад кі 

за га дзя пад рых та ва най, на прык лад, 

су хой апа лай ліс то тай або пры кры ва-

юць лап ка мі. Зі мой трэ ба аба вяз ко ва 

пад гра баць на град ку снег.

До гляд
Вяс ной, як толь кі сы дзе снег, трэ ба 

пры браць лап кі. Ро бяць пар нік пры да-

па мо зе дуг і ня тка на га аг ра ма тэ ры я лу 

(плён кі) для па ска рэн ня пра рас тан ня 

на сен ня. Пры з'яў лен ні пер шых ус хо-

даў яго ад ра зу пры бі ра юць.

На ста дыі ўтва рэн ня пер шай па ры 

са праўд ных ліст коў па се вы пра рэ-

джва юць, па кі да ю чы па між рас лі на мі 

не больш за 2 см.

Праз тры тыд ні пра вод зяць паў тор-

нае рых лен не і пра рэ джван не, па вя-

ліч ва ю чы ад лег ласць да 4—5 см.

Се ем ра дыс ку
Вы са дзіць у кан цы во се ні, каб атры-

маць аса ло ду ад све жай га род ні ны 

ран няй вяс ной, мож на і са ка ві ты, ві та-

мі на вы і яр кі ка ра няп лод — ра дыс ку!

Ра дыс ка вы лу ча ец ца сва ёй не пе-

ра бор лі вас цю, пра ста той у до гля дзе, 

хут ка спе лас цю і стой кас цю да за ма-

раз каў. Але не вар та пад бі раць мес ца 

для па сад кі дзе-не будзь у ні зі не. Ва шы 

па се вы прос та за то піць вяс ной. Трэ ба 

ўлі чыць, што ка лі вы па са дзі це на сен-

не ў це ні дрэ ва або до ма, то ра дыс ка 

пры рос це прос та сы дзе ў зе лень і ка-

ра няп лод бу дзе ма лень кі.

Не звы чай ны ме тад па сад кі ра дыс кі 

мае шэ раг сва іх плю соў:

• Ран ні ўра джай. Ра дыс ка вы рас це 

на два-тры тыд ні ра ней, чым пры вы-

са дцы на сен ня вяс ной. 

• «На ту раль ны ад бор». Пры вы са-

дцы на сен ня поз на ўво сень яно пра вя-

дзе пад зям лёй усю зі му. Моц нае за-

гар ту ец ца, сла бае — за гі не. Га род ні на 

вы рас тае моц най і зда ро вай.

• Устой лі васць. Та кая па сад ка да-

зво ліць рас лі не лепш су пра ціў ляц ца 

хва ро бам і ма ра зам. Да та го ж ка лі з'я-

вяц ца пер шыя ўсхо ды, шкод ныя жуч кі 

яшчэ бу дуць спаць.

• Ня ма не аб ход нас ці ў па лі ве. Рас-

та лы снег вяс ной у поў най ме ры за-

бяс пе чыць на сен не ва дой.

• Увес ну ра дыс ка не страл ку ец ца, 

та му што свет ла вы дзень яшчэ ка-

рот кі.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Златы, Андрэя, 
Іосіфа, Сяргея, Юльяна.

К. Антаніны, Аўгуста, 
Лукі, Урбана.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 8.07 17.38 9.31

Вi цебск — 8.01 17.24 9.23

Ма гi лёў — 7.58 17.28 9.30

Го мель — 7.50 17.29 9.39

Гродна — 8.22 17.54 9.32

Брэст — 8.18 17.59 9.41
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30 кастрычніка 2018 года.

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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УСМІХНЕМСЯ

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Месяц
Апошняя квадра ў 19.40.

Месяц у сузор’і Льва.

31 КАСТ РЫЧ НІ КА

1800 год — рас пра ца ва ны го-
ра да бу даў ні чы рэ гу ляр ны 

план Мін ска. У на ступ ным та кія пла ны 
ства ра лі ся ў 1809, 1817, 1858 га дах.

1900 год — у Мін ску ўве дзе на 
нач ное дзя жур ства ме ды-

каў, але нач ны вы клік ура чоў быў плат ны.

1905 год — па за га-
дзе мінск ага 

гу бер на та ра П. Кур ло ва рас-
стра ля ны 20-ты сяч ны мі тынг. 
У дзень аб вя шчэн ня ў го ра-
дзе цар ска га ма ні фес та, якім 
дэк ла ра ва ла ся ўста ля ван не 
ў дзяр жа ве дэ ма кра тыч ных 
сва бо д, на пло шчы Ві лен ска га вак за ла ад быў ся шмат ты-
сяч ны мі тынг, які быў рас стра ля ны вой ска мі. У вы ні ку ка ля 
100 ча ла век бы лі за бі тыя, больш як 300 — па ра не ныя. Мін-
скі ка а лі цый ны са вет у знак пра тэс ту аб вяс ціў усе агуль ную 
стач ку, якая пра цяг ва ла ся да 6 ліс та па да. Абу рэн не жорст кай 
рас пра вай над удзель ні ка мі мі тын гу бы ло та кое моц нае, што 
ўла ды бы лі вы му ша ныя ад клі каць Кур ло ва ў Пе цяр бург і пры-
зна чыць афі цый нае рас сле да ван не. Ад нак Кур лоў не пры знаў 

сва ёй ві ны і пе ра клаў яе на ва ен нае ка ман да ван не. У па мяць 
аб ах вя рах Кур лоў ска га рас стрэ лу на стан цыі мет ро «Пло шча 
Ле ні на» ў Мін ску ўста ноў ле ны ме ма ры яль ны знак.

1930 год — на ра дзіў ся Леў Мі ка ла е віч Гу мі леў скі, 
скульп тар, за слу жа ны дзе яч мас тац тваў Бе ла-

ру сі, на род ны мас так Бе ла ру сі. У 1968—1972 га дах вы кла даў 

у Бе ла рус кім тэ ат раль на-мас тац кім ін сты ту це. Раз ві ваў ге-

ра іч ную тэ ма ты ку ў ме ма ры яль най плас ты цы. Ся род ра бот: 

парт рэ ты К. Ка лі ноў ска га, М. Гу соў ска га, Ф. Ска ры ны, У. 

Ка рат ке ві ча, кам па зі цыі «Пар ты за ны», «За зям лю, за во лю», 

«Чор ная быль», пом нік Я. Ку па лу ў пар ку імя Ян кі Ку па лы ў 

Мін ску. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі.

1922 год — на ра дзіў ся Ана толь 

Дзміт ры е віч Па па наў, са вец-

кі ак цёр тэ ат ра і кі но, ак цёр Мас коў ска га 

тэ ат ра са ты ры, на род ны ар тыст СССР. 

Зды маў ся ў філь мах «Пры ходзь це заўт ра», 

«Жы выя і мёрт выя», «Брыль ян та вая ру ка», 

«Бе ла рус кі вак зал» і мно гіх ін шых. Лаў рэ ат Дзяр жаў ных 
прэ мій СССР і РСФСР. Па мёр у 1987 го дзе.

1992 год — рым ска-ка та ліц кая царк ва афі цый на 
рэ абі лі та ва ла вы дат на га ву чо на га, пас ля доў-

ні ка ву чэн ня Ка пер ні ка Га лі леа Га лі лея, які ў 1633 го дзе быў 
пад верг ну ты су ду ін кві зі цыі.

Веч ная ды ле ма су се да-

ха лас ця ка: ка лі вы піць ве-

ча рам — пра па дае ра ні ца. 

Ка лі не вы піць — пра па дае 

ве чар.

Сын-сту дэнт пры яз джае 

да баць коў. Ле зе ў ха ла-

дзіль нік і ба чыць, што там 

унут ры на леп ле на вя лі кае 

фо та го лай кра су ні.

Ён са здзіў лен нем:

— Ма ма, гэ та што та кое 

там у ха ла дзіль ні ку?

— Фа та гра фія? А, гэ та я 

на ля пі ла, каб па менш ес ці. 

Кож ны раз, як толь кі ле зу ў 

ха ла дзіль нік па ежу, гля джу 

на фа та гра фію і ду маю — 

вось якую фі гу ру я б ха це ла 

мець.

— Ну і як, да па ма гае?

— І так, і не. Я пяць кі ло 

стра ці ла, але твой та та да-

даў дзе сяць.

За пом ні, хло пец! У ад-

но сі нах да жан чын пры-

трым лі вай ся іх жа прын-

цы пу: сем ра зоў пры ме-

рай і ска жы, што не па-

ды шла.
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ПА САД КА МОРК ВЫ 
І РА ДЫС КІ НА ЗІ МУ

Як зра біць 
гэ та пра віль на


