
Кі тай скі агу рок — гэ та 

не прос та сорт агуль на вя-

до май ага род ні ны, а асоб-

ная раз на від насць. Па сва ім 

знеш нім вы гля дзе кі тай скі 

госць па доб ны на свай го 

звы чай на га са бра та, але ў 

той жа час мае яў на вы гад-

ныя ад мет ныя пры кме ты:

  даў га плод насць — 

у даў жы ню адзін агу рок мо-

жа вы рас таць да 50 і на ват 

90 сан ты мет раў;

 больш са лод кі смак;

 аб са лют ную ад сут насць 

го ры чы лу пі ны;

  дроб нае, мяк ка ва тае 

на сен не, якое не гру бее ў 

пра цэ се рос ту пло да;

 не звы чай ны во дар, які 

вы клі кае аса цы я цыю з ды-

няй або ка ву ном.

Кі тай скія агур кі хут ка-

спе лыя, пла да но сяць доў га 

і шмат, пры чым як ва ўмо-

вах цяп лі цы, так і ў ад кры-

тым грун це. Пер шы ўра джай 

мож на зды маць ужо праз 

35—40 дзён пас ля з'яў лен-

ня ўсхо даў, а апош нія пла ды 

гэ тая раз на від насць пры ня се 

пе рад са мы мі за ма раз ка мі.

Акра мя на зва ных асаб-

лі вас цяў, кі тай скія агур кі 

ма юць і ін шыя бяс спрэч ныя 

пе ра ва гі:

 вы со кую ўстой лі васць 

да асноў ных агу роч ных за-

хвор ван няў;

 не па тра ба валь насць да 

асвет ле нас ці;

 ба га тае пло да на шэн не. 

Асноў ная ма са кве так на лі я-

не — жа но чыя, пры чым са бра-

ныя па не каль кі штук у пуч кі, 

за вя зі бы вае шмат. Пры пра-

віль ным до гля дзе ўра джай-

насць мо жа склас ці да 30 кі-

ла гра маў з ад на го кус та;

 вы дат ны та вар ны вы-

гляд. На ват пе ра рос лыя агур-

кі не жоўк нуць, за ста юцца 

пругкімі, не ма юць буй но га 

і цвёр да га на сен ня ўнут ры 

пло да.

Пла ды кі тай скіх агур коў 

спе юць час цей за ўсё пуч-

ка мі па два і больш штук 

Пры па са дцы ўся го 3-4 рас-

лін мож на за бяс пе чыць па-

трэб насць звы чай най сям'і ў 

гэ тай га род ні не на пра ця гу 

ўся го се зо на.

Акра мя вя лі кай коль кас ці 

ста ноў чых якас цяў, кі тай скі 

агу рок мае і не ка то рыя мі-

ну сы:

  за хоў ваць яго мож-

на вель мі не пра цяг лы час. 

Прак тыч на на на ступ ны 

дзень пас ля збо ру плод па-

чы нае тра ціць сваю пруг-

касць, мо жа стаць мяк кі;

 іс нуе вя лі кая коль касць 

са лат ных сар тоў кі тай ска га 

агур ка і знач на мен шая — за-

со лач ных і ўні вер саль ных;

 боль шасць ага род ні каў 

ад зна ча юць не вы со кую ўсхо-

джасць на сен ня;

 агу роч ная плець мае 

па трэ бу ў аба вяз ко вай вер-

ты каль най пад вяз цы, у ад-

ва рот ным вы пад ку пла ды 

бу дуць мець вы род лі вую, 

кру ка па доб ную фор му;

 не ка то рыя сар ты ма юць 

ка лю чыя шы пы.

Да свед ча ныя ага род ні-

кі ад зна ча юць, што агур кі, 

шыпы на па верх ні якіх афар-

ба ва ны ў свет лыя ад цен ні, 

па ды хо дзяць для ага род нін-

ных са ла таў, а з цём ны мі 

шы па мі — для за сол кі.

Кі тай скія агур кі над звы-

чай раз на стай ныя: ся род іх 

су стра ка юц ца ма гут ныя і 

тон кія, буй ныя і пра мыя або 

муд ра ге ліс та вы гну тыя, цём-

на-зя лё ныя і на ват ма лоч на-

бе лыя.

Асаб лі вас ці па сад кі 
і вы рошч ван ня

Вы рас ціць кі тай скія агур кі 

зу сім не скла да на, аг ра тэхніка 

па сад кі і до гля ду за гэ тай раз-

на від нас цю прак тыч на ідэн-

тыч ная па тра ба ван ням да 

вы рошч ван ня агур коў тра-

ды цый ных сар тоў. Доб рая 

асвет ле насць, па ста ян ная 

віль гот насць і до сыць урад-

лі вая гле ба — вось га лоў ныя 

ўмо вы атры ман ня ба га та га 

ўра джаю. Пры вы рошч ван ні 

кі тай скіх агур коў у цяп лі цы 

пло да на шэн не най больш ба-

га тае, бо тут яно не за ле жыць 

ад рэ гі я наль ных клі ма тыч ных 

асаб лі вас цяў і кап ры заў на-

двор'я.

Пад рых тоў ка гле бы
Пры вы ба ры мес ца пад 

па сад ку кі тай скіх агур коў пе-

ра ва гу ад да юць доб ра асвет-

ле на му ўчаст ку, на якім у па-

пя рэд нім се зо не вы рошч ва лі 

па мі до ры, ба бо выя, буль бу, 

морк ву або ка пус ту. Не па-

жа да ны мі па пя рэд ні ка мі з'яў-

ля юц ца бак ла жа ны, ка бач кі і 

па ты со ны, бо ма юць ад ных і 

тых жа шкод ні каў. Гле бу пад 

бу ду чыя град кі вар та рых та-

ваць за га дзя, па жа да на з во-

се ні, бо боль шас ці рэ чы ваў, 

якія ўно сяц ца ў якас ці ўгна-

ен няў, па тра бу ец ца 4—5 ме-

ся цаў для рас кла дан ня да 

ўзроў ню мік ра эле мен таў.

Пад рых тоў ка на сен ня 
і ра са ды

Вы рошч ваць кі тай скі агу-

рок па жа да на праз ра са ду. 

Ад ным з не да хо паў гэ тай 

раз на від нас ці з'яў ля ец ца 

не вы со кая ўсхо джасць на-

сен ня, та му рэ ка мен ду ец ца 

пра во дзіць пе рад па сяў ную 

пад рых тоў ку на сен на га ма-

тэ ры я лу. Пе рад па се вам 

на сен не абез за раж ва юць у 

рас тво ры мар ган цоў кі: у мар-

ле вым мя шоч ку апус ка юць у 

на сы ча ны ру жо вы рас твор 

мар ган цоў кі, вы ма юць хві лін 

праз 15—20 і пра мы ва юць 

пад стру ме нем ва ды. Каб па-

вя лі чыць энер гію пра рас тан-

ня, на сен не апра цоў ва юць 

сты му ля та ра мі рос ту. Пас ля 

пе рад па сяў ной пад рых тоў кі 

на сен не рэ ка мен ду ец ца пра-

рас ціць, а за тым вы са дзіць у 

асоб ныя ёміс тас ці, за поў не-

ныя па жыў ным грун там.

Пра ві лы до гля ду
Асноў ныя ўмо вы — да-

стат ко вы па ліў і сіс тэ ма-

тыч ныя пад корм кі. Па лі-

ваць рас лі ны вар та ра ні цай 

ці ве ча рам цёп лай ва дой з 

па лі вач кі з рас пы ляль ні кам. 

Па ліў са шлан га або з вяд-

ра мо жа ага ліць ка ра нё вую 

сіс тэ му. Тэм пе ра ту ра ва ды 

для па лі ву агур коў па він на 

быць не ні жэй тэм пе ра ту ры 

па вет ра.

Кі тай скія агур кі — ка-

рыс ная і вы гад ная куль ту ра. 

Яна здоль ная па ра да ваць не 

толь кі сва ёй не звы чай нас-

цю, але і вы дат ным сма кам, 

доў гім пло да на шэн нем, ба-

га тым ура джа ем. Ка лі гэ та 

ага род ні на яшчэ не за ня ла 

на леж на га мес ца на ва шых 

град ках, звяр ні це на яго ўва-

гу. Вы нік вас не рас ча руе!

А вось та ко га пры га жу на 

даў жы нёй 83 сан ты мет ры 

вы рас ціў наш чы тач Сяр-

гей.

Фота Вікторыі Фота Вікторыі МІРОНЧЫКМІРОНЧЫК..

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Анфісы, Івана, 
Дзмітрыя, Міхаіла, 
Пімена, Савы, Сцяпана.

К. Пятра, Сяргея, Якуба.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 6.32 19.40 13.08

Вi цебск — 6.20 19.31 13.11

Ма гi лёў — 6.22 19.30 13.08

Го мель — 6.21 19.25 13.04

Гродна — 6.48 19.55 13.07

Брэст — 6.50 19.54 13.04

Месяц
Поўня 2 верасня.

Месяц у сузор’і Блізнят.

УСМІХНЕМСЯ
Су стра ка юц ца два сяб-

ры...

— Ва сiль, ты ўжо ажа нiў-

ся або так сам са бе i га ту-

еш?!

— I тое i дру-

гое...

— Га лiн ка, 

што вы ска жа-

це пра пiск мо-

ды?

— А што ка-

заць? Пiск мо-

ды — гэ та та кi 

гук, якi вы дае 

мой муж, ка лi 

чуе цэн нiк на 

мод ную рэч...

— I па вер! 

Чым даў жэй ты 

ад клад ва еш по-

шу кi ня вес ты, 

тым больш сум-

неў ным бу дзе 

мi ну лае тва ёй 

жон кi.

— Лю бая, ты штось ці 

вель мі доб ра вы гля да еш... 

Та кое ад чу ван не, што ў 

ця бе секс час цей, чым у 

мя не.
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9 ВЕ РАС НЯ

1890 год — спек так лем «Зло ба 

дня» Мі ка лая Па це хі на ў 

Мін скім га рад скім тэ ат ры ад крыў ся пер-

шы тэ ат раль ны се зон.

1910 год — на ра дзіў ся Аляк сандр 

Іва на віч Ду ра гін, удзель нік 

вы зва лен ня Бе ла ру сі ад ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні-

каў у га ды Вя лі кай Ай чын най вай ны. Удзель нік ба ёў пад 

Маск вой, Ста лін гра дам. За гі нуў у 1943-м пры вы зва лен ні 

Гомель скай воб лас ці.

1942 год — ство ра ны Бе ла рус кі штаб пар ты зан-

ска га ру ху. Спа чат ку раз мя шчаў ся ў Ка лі-

нін скай воб лас ці ў па ла се 4-й Удар най ар міі, з ліс та па да 

1942-га — у Маск ве, у маі 1943-га — лю тым 1944-га на 

чы гу нач най стан цыі Сход ня пад Маск вой, пас ля ў вёс цы 

Чэн кі Го мель ска га ра ё на, з лі пе ня 1944-га — у вёс цы 

Ло шы ца ка ля Мін ска. У ліс та па дзе 1944-га рас фар мі-

ра ва ны.

1945 год — на ра дзіў ся Вік тар Іва на віч Ва ло дзін, 

бе ла рус кі ву чо ны ў га лі не цеп ла тэх ні кі, док-

тар тэх ніч ных на вук.

1585 
год — на ра дзіў ся Ры шэльё 

Ар ман Жан дзю Пле сі, фран-

цуз скі дзяр жаў ны і рэ лі гій ны дзе яч, кар ды-

нал. З 1624-га — кі раў нік ка ра леў ска га 

са ве та, фак тыч ны кі раў нік Фран цыі. Ажыц ця віў рэ кан-

струк цыю Па ры жа, якую па чаў з пе ра бу до вы ўні вер сі-

тэ та — Сар бо ны, за вя шчаў яму сваю най ба га цей шую 

біб лі я тэ ку. За сна валь нік Фран цуз скай ака дэ міі.

1790 год — на ра дзіў ся Сяр гей Пят ро віч Тру бяц-

кой, дзе каб рыст, князь, гвар дыі пал коў нік. 

Адзін з ар га ні за та раў «Са ю за вы ра та ван ня» (1816), «Саю-

за пра цві тан ня» (1818) і Паў ноч на га та ва рыст ва дзе каб-

рыс таў (1821). Удзель нік вай ны 1812-га і за меж ных па хо даў 

1813—1814 га доў. Быў абра ны дык та та рам паў стан ня, але 

лі чыў яго не пад рых та ва ным, на Се нац кую пло шчу 14 снеж-

ня 1825-га не з'я віў ся. Пры га вор да па ка ран ня смер цю 

за ме не ны веч най ка тар гай, якую ад бы ваў у За бай кал лі. 

З 1839-га — на па ся лен ні ў Ір куц кай гу бер ні.

1890 год — на ра дзіў ся Курт Ле він, ня мец кі і аме-

ры кан скі псі хо лаг. Ар га ні за ваў пер шыя гру-

пы са цы яль на-псі ха ла гіч на га трэ нін гу.

1930 год — на ра дзі ла ся На-

дзея Ва сі леў на Ру мян ца-

ва, ра сій ская ар тыст ка кі но, на род ная 

ар тыст ка РСФСР.

ВАЛЬТЭР:

«Толькі слабыя здзяйс-
няюць злачынствы:  моцнаму і шчасліваму 
яны не патрэбны».

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

Кі тай скі агу рок — не звы чай ная раз на від насць звык лай ага род ні ны

Кі тай скія агур кі з'я ві лі ся на на шых град ках 

не так даў но. Мно гія па ста ві лі ся да іх з не да ве рам, 

доў га пры гля да лі ся. Але той, хто ры зык нуў па се яць 

гэ тую цу да-га род ні ну, стаў яе ад да ным пры хіль ні кам.

—


