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

Асаблівасці
вырошчвання
Птуш кам леч нік мож на
вырошчваць як дома, так і

ў агародзе. На прысядзібным участку яго высаджваюць на вольнае месца. Раслі на хут ка раз рас та ец ца,
дае шмат пасадачнага матэрыялу. Карані індыйскай
цыбулі сыходзяць углыб на
адзін метр. Даглядаюць яе,
як і ўсе цыбульныя культуры. Узімку цыбуліны выкопваюць, акуратна аддзяляюць усе дзет кі і змя шчаюць у прахалодным месцы
для зі моў кі (ха ла дзіль нік,
склеп).
У пакаёвых умовах птушкамлечніку неабходна стварыць аптымальныя ўмовы.
Расліне патрэбен невялікі
гаршчок з добрым дрэнажом на дне. Садзяць яго ў
земляную сумесь з дзярновай, ліставой зямлі і рачнога пяску (прапорцыя 1: 1: 2).
У грунт змяшчаюць толькі
ніжнюю частку цыбуліны.
Астатняя яе частка павінна
застацца на паверхні зямлі.
Дзякуючы гэтаму спосабу
пасадкі можна лёгка аддзяляць дзетак.
Расліна мае патрэбу ва
ўмераным паліве. Калі індый ская цы буля дрэн на
расце, трэба перагледзець
паліў. Залішняя колькасць
вільгаці прыводзіць да загнівання каранёў. Расліна
можа пратрымацца 2—3 месяцы без вады.
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год — мсціслаўскі князь
Лугвен (Сімяон) заснаваў
Мсціслаўскі Пустынскі Успенскі і Ануфрыеўскі манастыры, якія славіліся перапісчыкамі кніг і летапісаў. Бібліятэка
Ануфрыеўскага манастыра (закрыты ў
1839 годзе) мела некалькі сотняў кніг, у тым ліку рукапісных.
год — створаны «Летапісец вялікіх князёў
літоўскіх» — найбольш ранні помнік беларуска-літоўскага летапісання, адзін з першых твораў старажытнай беларускай літаратуры. Напісаны невядомым
аўтарам. Ахоплівае перыяд ад смерці Гедыміна (1341)
да канца ХІV стагоддзя. «Летапісец» — першая спроба
кароткага выкладу гісторыі Літвы і Беларусі ХІV стагоддзя.
год — нарадзіўся (Ковенская губерня) Марцін Міхайлавіч Кухта, друкар, адзін з першых выдаўцоў кніг на беларускай мове. У 1906 годзе ў
Вільні заснаваў друкарню з правам друкаваць кнігі, газеты і часопісы на еўрапейскіх мовах. У ягонай друкарні
выйшаў першы нумар беларускай газеты «Наша ніва».
Публікаваў творы Ф. Багушэвіча, М. Багдановіча, Я. Коласа, Цёткі і іншых беларускіх пісьменнікаў, а таксама
беларускія календары, зборнікі, песеннікі. Выпускаў забароненыя цэнзурай творы. Памёр у 1942 годзе.
год — нарадзіўся (в.Саматэвічы, цяпер у
Касцюковіцкім раёне) Аркадзь Куляшоў,
беларускі паэт, перакладчык, народны паэт Беларусі, заслужаны работнік культуры Украіны. У 1934—1937 гадах
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БЕЛАРУСКАЯ
ГАЗЕТА
ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi
Беларусь, Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага
сходу Рэспублiкi Беларусь, Савет Мiнiстраў
Рэспублiкi Беларусь
РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА
2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Яна не па тра ба валь ная
і будзе добра расці на зацененых вокнах. Але найбольш камфортна птушкамлечнік будзе адчуваць сябе на паўднёвым або ўсходнім акне.
Каб індыйская цыбуля цешыла багатым і маляўнічым
цвіценнем, яе трэба рэгулярна перасаджваць. Расліна
добра рэагуе на гэтую працэ ду ру. Пе ра са джва ю чы,
неабходна падабраць новы
гаршчок. Ён павінен быць
большым на два сантыметры ў дыяметры.
Індыйская цыбуля добра
пераносіць пакаёвую тэмпе ра ту ру. Гэ та цеп ла любівая расліна, таму зімой
тэмпература ў памяшканні
не павінна апускацца ніжэй
12 ºС.
Раз мно жыць птушкамлечнік лёгка. Найбольш
хуткі і дзейсны метад — аддзяленне маленькіх дзетакцыбулек ад мацярынскага
куста. Маленечкія дзеткі аддзяляюць восенню і змяшчаюць іх у ёмістасці з увільготненай зямлёй.

Птушкамлечнік хвастаты
можна выкарыстоўваць як
абязбольвальны, антымікробны, раназажыўляльны
сродак. Лісце мае лячэбныя
ўласцівасці. Яно багатае
калхіцынам. У соку расліны
прысутнічаюць злучэнні аксалату кальцыя. Ім лечаць
раны, удары, сустаўны боль.
Ён эфектыўны пры галаўным
болю, дапаможа пры ВРЗ,
вірусных захворваннях. Для
атрымання лячэбнага соку
неабходна ўзяць стары ліст і
выціснуць з яго неабходную
колькасць гаючага сродку.
Калі кончык ліс та падсох,
неабходна выдаліць сухую
частку. Пры гэтым варта памятаць, што індыйская цыбуля — гэта атрутная расліна,
якая выклікае алергічныя
рэ ак цыі. Для ўнут ра на га
прыёму яна не падыходзіць.
Нельга дапускаць, каб сок
птушкамлечніка трапіў на
слізістыя абалонкі. Індыйская
цыбуля — расліна-фітанцыд.
Яго можна выкарыстоўваць
для абеззаражвання паветра ў памяшканні.
Кампрэс з індыйскай цыбулі лечыць боль у суставах.
Свежавыціснутым сокам намазваюць балючыя месцы і
абмотваюць іх шарсцяной
хусткай. Ужо праз 5—10 хвілін
чалавек адчувае сябе лепш,
боль праходзіць. Пры галаўным болі сок індыйскай цыбулі
ўцерці ў скроні, патыліцу. Пры
сімптомах ВРЗ варта нацерці
лімфатычныя вузлы, пераносіцу, вобласць над бровамі.
Дапамагае ён і пры ўкусах камароў, пчол і іншых
насякомых.

працаваў у газеце «Чырвоная змена», на Беларускім
радыё, у Саюзе пісьменнікаў Беларусі. У 1945—
1946-м — рэдактар газеты
«Літаратура і мастацтва»,
затым начальнік сцэнарна га ад дзе ла, га лоў ны
рэдак тар кінастудыі «Беларусьфільм». Аўтар паэм «Сцяг брыгады», «Прыгоды
цымбал», «Новае рэчышча» і іншых, шматлікіх вершаў.
Суаўтар сцэнарыяў фільмаў «Чырвонае лісце» і «Першыя выпрабаванні». Перакладаў на беларускую мову
творы А. Пушкіна, Т. Шаўчэнкі, У. Маякоўскага, С. Ясеніна. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі СССР, прэміі Ленінскага
камсамола Беларусі, Дзяржаўнай прэміі Беларусі. Памёр
у 1978 годзе.
год — нарадзіўся Міхаіл
Эдзішэравіч Чыаурэлі —
савецкі рэжысёр і драматург, народны
артыст СССР. Сярод фільмаў — «Апошні
маскарад», «Клятва», «Падзенне Берліна» ды інш. Пяць разоў Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі СССР. Памёр у 1974 годзе.
год — нарадзілася Ала Тарасава, савецкая
актрыса тэатра і кіно, Народная артыстка
СССР. 1916 года яна — актрыса МХАТа, у якім праслужыла да канца свайго жыцця. Яна была вядучай актрысай
гэтага тэатра, вучаніцай Станіслаўскага і НеміровічаДанчанкі, выдатнай выканаўцай роляў сваіх сучасніц і
класічнага рэпертуару. Памерла ў 1973 годзе.
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Мiнск —
Вiцебск —
Магiлёў —
Гомель —
Гродна —
Брэст —

Усход

Захад Даўжыня
дня

8.48
8.42
8.38
8.30
9.02
8.58

18.00
17.45
17.50
17.52
18.16
18.21

9.12
9.03
9.12
9.22
9.14
9.23

Маладзік 5 лютага.
Месяц у сузор’і Рыб.

Iмянiны
Пр. Ксеніі, Герасіма,
Івана, Мікалая, Цімафея.
К. Аманды, Дароты,
Багдана, Ціта.

Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.

ЗАЎТРА

УСМІХНЕМСЯ
Выйду замуж. Пра сябе:
лёг ка атлет ка, пра бег —
40 000 км.
— Дзеці, не забудзьцеся заўтра прынесці ў школу грошы.
— А з карткі заплаціць
можна?

— Не, толькі гатоўкай.
— Карупцыя, Мар'я Іванаўна.
— Не, дзеці, рамонт.
Жаночае.
Як прыемна пачуць ад
сяброўкі фразу: «Нешта я
зноў патаўсцела!»

Толькі
не забівай!
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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.

caricatura.ru

Індыйская цыбуля — расліна непатрабавальная. Яе
радзіма — Паўднёвая Афрыка, таму птушкамлечнік
такі ўстойлівы і цягавіты.
У нашых шыротах яго вырошчваюць як шматгадовую
цы буль ную рас лі ну. Пры
правільным доглядзе лісце
птушкамлечніка хвастатага
будзе актыўна расці, і гэтая
экзатычная кветка парадуе
працяглым цвіценнем.
Ін дый ская цы буля выглядае вельмі арыгінальна.
Адрослыя, доўгія тонкія лісты набываюць непаўторныя
формы. Клубень зялёнага
колеру з тонкай бела-крэмавай лус кой, які знаходзіцца на паверхні зямлі, з
часам ператвараецца ў шар.
Цвіценне птушкамлечніка
такое ж незвычайнае. Спачатку з'яўляецца кветкавая
стрэлка, якая імкліва выцягваецца ў даўжыню, а потым паказваюцца маленькія
арыгінальныя і вытанчаныя
кветачкі. Шматлікія кветкі
някідкія, зялёнага колеру.
Пасля цвіцення кветканос
не аб ход на аб рэ заць, каб
птушкамлечнік не траціў сілы на завязванне насення.

Месяц

Сонца

Выкарыстанне
ў народнай
медыцыне

Зараз нікога не здзівіць экзатычнымі раслінамі.
Многія людзі вырошчваюць іх на сваіх
падаконніках. Там можна знайсці і індыйскую
цыбулю з эфектным лісцем і маляўнічым
цвіценнем. У народзе яе называюць «цудоўным
лекарам». Гэта не толькі прывабная дэкаратыўная
расліна, але і гаючая. У народнай медыцыне яна
мае іншую назву — птушкамлечнік хвастаты.
Яе можна вырошчваць як у адкрытым грунце,
так і ў пакаёвых умовах.

http://www.zviazda.by;

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 20.008. Iндэкс 63850. Зак. № 588.
Нумар падпiсаны ў 19.30
5 лютага 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

