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Ажына — культура адносна новая.
Дзякуючы выдатным смакавым
якасцям яна апошнім часам стала карыстацца заслужанай увагай
сярод садаводаў-аматараў. Высокая ўраджайнасць, непатрабавальнасць, прастата і лёгкасць
размнажэння дазваляюць з поспехам яе вырошчваць.
Ажына адносіцца да сямейства ружавых, налічвае каля 200 відаў. Сарты
ажыны (а часта гэта складаныя гібрыды) дзеляць на дзве групы: прамастаячыя (куманікі), ці ўласна ажыны, і
паўзучыя ажыны, якія сцелюцца, або
расянкі.
Пры вырошчванні прамастаячай ажыны праводзяць прышчэпліванне ў маладых парасткаў замяшчэння. Абрэзка пладаноснай
ажыны мае свае асаблівасці. Парасткі абразаюць па дасягненні імі
70—90 сантыметраў. Пры гэтым
выдаляюць верхавіну даў жынёй
каля пяці сантыметраў, кароцяць
бакавыя галінкі, каб яны добра
віліся. Ажына мае двухгадовую
надземную частку, а падземную —
шматгадовую. Прамастаячыя ажыны размнажаюцца атожылкамі і
адводкамі, а ажыны, якія сцелюцца
(расянкі), — толькі адводкамі верхавінных пупышак. Але асобныя сарты
могуць даваць і атожылкі. Аднагадовыя
парасткі ажыны маюць зялёную афарбоўку з чырвоным або карычневым
адценнем, пакрытыя шыпамі. Ажына
цвіце звычайна пазней за маліну, і дзякуючы гэтаму яе кветкі менш пакутуюць ад вясновых замаразкаў.
Па афарбоўцы ягады ажыны могуць
быць чорныя, пурпурныя, чырвоныя і
жоўтыя. Яны адрозніваюцца таксама
па форме, велічыні і смаку. Ажына,
якая сцелецца, дае плады больш буйныя і сакавітыя, чым прамас таячая.
Ягады ажыны ўтрымліваюць мноства вітамінаў і па біяхімічным складзе
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блізкія да малін, адрозніваючыся ад
іх, праўда, удвая меншай кіслотнасцю.
У адрозненне ад маліны, ажыны менш
камячацца пры ўборцы ўраджаю і дзякуючы гэтаму доўга захоўваюцца пры
нулявой тэмпературы.
Вырошчванне ажын падобна да вырошчвання звыклых нам усім малін. На
прысядзібных участках ажыны лепш за
ўсё размяшчаць уздоўж агароджы на
драцяной шпалеры ў выглядзе аднараднай або двухраднай пасадкі з адлегласцю паміж кустамі 0,75—1 м, а
паміж радамі — 1,5—2 м. Пладаносныя
сцёблы прывязваюць да верхняга шпалернага дроту, а тыя, што адрастаюць,
мацуюць да ніжняга.

Пасадку лепш праводзіць вясной.
Пасадачныя ямы капаюць на глыбіню і
шырыню не больш за паўметра. Перад
пасадкай глебу добра ўгнойваюць арганічнымі ўгнаеннямі (гноем, кампостам,
торфам, перагноем) з разліку 10 кілаграмаў на квадратны метр. Мінеральныя ўгнаенні ўносяць па жаданні, але
не больш за 50 грамаў у пасадачную
яму, і абавязкова добра змешваюць
з глебай. У далейшым штогод падсыпаюць пад кусты перагной і кампост.
Ураджайнасць іс тотна павышаецца
пры падкормцы ў чэрвені разведзеным
вадой каравяком або птушыным памётам. Догляд за пасадкамі зводзіцца да
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год — на тэрыторыі сучаснага Лепельскага раёна пачалося будаўніцтва Бярэзінскага канала,
які злучыў басейны рэк Дняпра і Заходняй
Дзвіны (завяршылася ў 1805 годзе).
год — дзень нараджэння Генрыха Уладзіслававіча Вейсенгофа, беларускага жывапісца. Вучыўся ў мастацкай школе В. Герсона ў Варшаве,
у Пецярбургскай Акадэміі мастацтваў, у Мюнхене, Парыжы. Амаль усё сваё жыццё правёў у вёсцы Русаковічы
(цяпер у Пухавіцкім раёне). Аўтар пейзажаў, паляўнічых
сцэн. Удзельнік мастацкіх выставак у Пецярбургу, Берліне, Львове, Мінску (1911, 1916). Аўтар твораў «Снег»,
«Беларускія паляўнічыя», «Зара на возеры», партрэтаў
Я. Дамеля, В. Ваньковіча, Я. Рустэма, аўтапартрэта і інш.
У 1901 годзе зрабіў эскізы дыплома сельскагаспадарчай
і прамысловай выстаўкі ў Мінску. Памёр у 1922 годзе.
год — нарадзіўся (вёска Новы Пагост, цяпер
у Мёрскім раёне) Генадзь Іванавіч Цітовіч, беларускі этнамузыказнаўца,
дзе яч ха ра во га мас тац тва, ды рыжор, народны артыст Беларусі, народны артыст СССР. У 1939 годзе
скончыў Віленскую кансерваторыю,
у 1936—1939 гадах вывучаў таксама этнаграфію ў Віленскім універсітэце. Тады ж арганізаваў і ўзначаліў
аматарскі Падлескі народны хор у Ляхавіцкім раёне. З
1952 года арганізатар і мастацкі кіраўнік Дзяржаўнага
акадэмічнага народнага хору (з 1988 года носіць яго
імя). Збіраў і вывучаў беларускі музычны фальклор. У
розных раёнах Беларусі запісаў каля 3000 народных
песень і танцаў. У навуковых работах даследаваў музыч-
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праполкі, рыхлення і абавязковага палівання, асабліва ў першы год вырошчвання. Ажына наогул вельмі патрабавальная да вільготнасці глебы ў перыяд
актыўнага росту парасткаў і завязяў.
Інакш якасць ягад рэзка зніжаецца, яны
робяцца сухія, дробныя альбо наогул
ападаюць яшчэ да паспявання.
Ажына менш марозаўстойлівая, чым
маліна, таму пасля выдалення восенню парасткаў, якія адпладаносілі, для
захавання аднагадовых парасткаў бягучага года рэкамендуецца іх прыхіліць да зямлі, надзейна замацаваць і
засыпаць снегам. Сарты прамастаячай
ажыны лічацца больш зімаўстойлівымі,
чым сарты ажыны, якая сцелецца. Пры
абразанні ажыны разам з галінамі, якія адпладаносілі, выдаляюць
слабыя, пашкоджаныя, недаразвітыя, пакідаючы ў кусце 5—8 моцных парасткаў. Для павышэння
марозаўстойлівасці рэкамендуецца верхнюю частку аднагадовых
парасткаў абрэзаць на 25—30 сантыметраў. Увесну бакавыя адгалінаванні куста ажыны кароцяць да
25—45 сантыметраў. Пры гэтым
імкнуцца пакінуць на кожным разгалінаванні 10—12 пупышак. Гэта
залежыць ад сорту, працягласці
перыяду вегетацыі і тэрміну паспявання саміх ягад.
Эфектыўны прыём павышэння ўраджайнасці ажын — мульчыраванне
насаджэнняў торфам, кампостам, пілавіннем і іншымі сыпкімі арганічнымі
матэрыяламі.
Ажына мае рабрыс тыя парасткі,
звычайна густа абсыпаныя калючкамі.
Але цяпер выведзены і некалькі бясшыпных сартоў. Каранёвая сіс тэма
менш махрыстая, чым у маліны. Яна
больш магутная і пранікае на большую глыбіню. Не варта забываць, што
бясшыпныя сарты ажын нельга размножваць каранёвымі чаранкамі, бо ў
маладых раслін, якія з іх развіваюцца,
зноў з'яўляюцца шыпы.

ную творчасць славянскіх народаў, беларускае народнае
шматгалоссе, народнае выканальніцтва, стылі сучаснай
народнай песні. Аў тар песень на ўласныя словы і вершы
беларускіх пісьменнікаў, больш чым 60 апрацовак беларускіх народных мелодый («Рэчанька», «Жавароначкі,
прыляціце», «Ой, рана на Івана» і іншых). Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі, прэміі Ленінскага камсамола
Беларусі. Памёр у 1986 годзе.
год — нарадзіўся (горад Мсціслаў) Алег Анатолевіч Трусаў, беларускі археолаг і гісторык архітэктуры. Кандыдат гістарычных навук. З 1999-га
да 2017 года ўзначальваў Таварыства беларускай мовы
імя Ф. Скарыны. Аўтар некалькіх манаграфій і больш чым
150 навуковых работ па археалогіі і гісторыі архітэктуры.
З'яўляецца адзіным у краіне выкладчыкам гісторыі філатэліі Беларусі.
год — Савет Міністраў краіны прыняў пастанову аб захаванні і адраджэнні гістарычных
цэнтраў гарадоў Беларусі, у адпаведнасці з якім была
ажыццёўлена пашпартызацыя ўсіх гісторыка-культурных
каштоўнасцяў.
год — рускі фізік Б. Л. Розінг атрымаў патэнт на вынаходніцтва першай электроннай сістэмы
прайгравання тэлевізійнай выявы. Пачатак электроннага тэлебачання.
год — прынята пастанова
ЦК КПСС і СМ СССР «Аб
умацаванні сацыялістычнай працоўнай дысцыпліны», якая
прадугледжвала санкцыі за выпуск бракаванай прадукцыі,
прагулы і спазненні на работу, п'янства на рабочым месцы. Самым характэрным прыкладам яго ажыццяўлення,
які стаў прыкметай андропаўскага часу, былі масавыя
аблавы на наведвальнікаў крам, кінатэатраў, цырульняў,
лазняў у дзённы час.

1954

2001

Месяц

Сонца
Мiнск —
Вiцебск —
Магiлёў —
Гомель —
Гродна —
Брэст —

Усход

Захад Даўжыня
дня

5.33
5.17
5.23
5.25
5.49
5.55

20.57
20.51
20.47
20.38
21.11
21.06

15.24
15.34
15.24
15.13
15.22
15.11

Першая квадра ў 20.30.
Месяц у сузор’і
Скарпіёна.

Iмянiны
Пр. Алімпіяды, Ганны,
Іраіды, Аляксандра,
Макара.
К. Дароты, Клаўдзіі,
Кандрата, Каятана,
Сікста.

Фота Антона ЗАПОЛЬСКАГА.

ЗАЎТРА

УСМІХНЕМСЯ
Пайшоў на спатканне
ўсляпую, дамовіліся сустрэцца ў парку. Я сеў на
лаўку і адправіў дзяўчыне паведамленне: «Я ўжо ў
парку, сяджу побач з нейкай таўстушкай».
Гэтую аплявуху я запомніў на ўсё жыццё.
— Вядома, я ведаў, што
яна замужам, але навошта

было цягнуць на спатканне
мужа?..
Самы
небяспечны
сплаў — гэ та сталё выя
мыш цы плюс чы гун ная
галава.
У кожнай жанчыны ў шафе ёсць рэч, у якую яна ўсё
жыццё худзее.
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Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: В. АНУФРЫЕВА (намеснiк галоўнага рэдактара), Н. ДРЫНДРОЖЫК,
Н. КАРПЕНКА (першы намеснiк галоўнага рэдактара), А. ЛЯЎКОВІЧ (першы намеснiк дырэктара),
М. ЛІТВІНАЎ (намеснiк галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА,
А. СЛАНЕЎСКІ (намеснiк галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК.
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».
НАШ АДРАС: 220013 г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
ТЭЛЕФОНЫ Ў МІНСКУ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў — 287 18 64,
маркетынгу — 337 44 04, бухгалтэрыi: 287 18 81.
Аўтары апублiкаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць фактаў. Iх меркаваннi не заўсёды супадаюць
з меркаваннем рэдакцыi. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў,
апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.
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e-mail: info@zviazda.by,
(для зваротаў): zvarot@zviazda.by

ПРЫЁМ тэл./факс: 287 17 79,
РЭКЛАМЫ е-mail: reklama@zviazda.by

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.
Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве
«Выдавецтва «Беларускi Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004.
220013, Мiнск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзiць 5 разоў на тыдзень.
Тыраж 14.804. Iндэкс 63850. Зак. № 2785.
Нумар падпiсаны ў 19.30
6 жніўня 2019 года.
М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

