
Ін дый ская цы бу ля — рас-

лі на не па тра ба валь ная. Яе 

ра дзі ма — Паўд нё вая Аф-

ры ка, та му птуш кам леч нік 

та кі ўстой лі вы і ця га ві ты. 

У на шых шы ро тах яго вы-

рошч ва юць як шмат га до вую 

цы буль ную рас лі ну. Пры 

пра віль ным до гля дзе ліс це 

птуш кам леч ні ка хвас та та га 

бу дзе ак тыў на рас ці, і гэ тая 

эк за тыч ная квет ка па ра дуе 

пра цяг лым цві цен нем.

Ін дый ская цы бу ля вы-

гля дае вель мі ары гі наль на. 

Ад рос лыя, доў гія тон кія ліс-

ты на бы ва юць не паў тор ныя 

фор мы. Клу бень зя лё на га 

ко ле ру з тон кай бе ла-крэ-

ма вай лус кой, які зна хо-

дзіц ца на па верх ні зям лі, з 

ча сам пе ра тва ра ец ца ў шар. 

Цві цен не птуш кам леч ні ка 

та кое ж не звы чай нае. Спа-

чат ку з'яў ля ец ца квет ка вая 

стрэл ка, якая імк лі ва вы-

цяг ва ец ца ў даў жы ню, а по-

тым па каз ва юц ца ма лень кія 

ары гі наль ныя і вы тан ча ныя 

кве тач кі. Шмат лі кія квет кі 

ня кід кія, зя лё на га ко ле ру. 

Пас ля цві цен ня квет ка нос 

не аб ход на аб рэ заць, каб 

птуш кам леч нік не тра ціў сі-

лы на за вяз ван не на сен ня.

Асаб лі вас ці 
вы рошч ван ня

Птуш кам леч нік мож на 

вы рошч ваць як до ма, так і 

ў ага ро дзе. На пры ся дзіб-

ным участ ку яго вы са джва-

юць на воль нае мес ца. Рас-

лі на хут ка раз рас та ец ца, 

дае шмат па са дач на га ма-

тэ ры я лу. Ка ра ні ін дый скай 

цы бу лі сы хо дзяць углыб на 

адзін метр. Да гля да юць яе, 

як і ўсе цы буль ныя куль ту-

ры. Узім ку цы бу лі ны вы коп-

ва юць, аку рат на ад дзя ля-

юць усе дзет кі і змя шча-

юць у пра ха лод ным мес цы 

для зі моў кі (ха ла дзіль нік, 

склеп).

У па ка ё вых умо вах птуш-

кам леч ні ку не аб ход на ства-

рыць ап ты маль ныя ўмо вы. 

Рас лі не па трэ бен не вя лі кі 

гар шчок з доб рым дрэ на-

жом на дне. Са дзяць яго ў 

зем ля ную су месь з дзяр но-

вай, ліс та вой зям лі і рач но-

га пяс ку (пра пор цыя 1: 1: 2). 

У грунт змя шча юць толь кі 

ніж нюю част ку цы бу лі ны. 

Ас тат няя яе част ка па він на 

за стац ца на па верх ні зям лі. 

Дзя ку ю чы гэ та му спо са бу 

па сад кі мож на лёг ка ад дзя-

ляць дзе так.

Рас лі на мае па трэ бу ва 

ўме ра ным па лі ве. Ка лі ін-

дый ская цы бу ля дрэн на 

рас це, трэ ба пе ра гле дзець 

па ліў. За ліш няя коль касць 

віль га ці пры во дзіць да за-

гні ван ня ка ра нёў. Рас лі на 

мо жа пра тры мац ца 2—3 ме-

ся цы без ва ды.

Яна не па тра ба валь ная 

і бу дзе доб ра рас ці на за-

це не ных вок нах. Але най-

больш кам форт на птуш ка-

млеч нік бу дзе ад чу ваць ся-

бе на паў днё вым або ўсход-

нім акне.

Каб ін дый ская цы бу ля це-

шы ла ба га тым і ма ляў ні чым 

цві цен нем, яе трэ ба рэ гу ляр-

на пе ра са джваць. Рас лі на 

доб ра рэ агуе на гэ тую пра-

цэ ду ру. Пе ра са джва ю чы, 

не аб ход на па да браць но вы 

гар шчок. Ён па ві нен быць 

боль шым на два сан ты мет-

ры ў дыя мет ры.

Ін дый ская цы бу ля доб ра 

пе ра но сіць па ка ё вую тэм-

пе ра ту ру. Гэ та цеп ла лю-

бі вая рас лі на, та му зі мой 

тэм пе ра ту ра ў па мяш кан ні 

не па він на апус кац ца ні жэй 

12 ºС.

Раз мно жыць птушка-

млеч нік лёг ка. Най больш 

хут кі і дзейс ны ме тад — ад-

дзя лен не ма лень кіх дзе так-

цы бу лек ад ма ця рын ска га 

кус та. Ма ле неч кія дзет кі ад-

дзя ля юць во сен ню і змя шча-

юць іх у ёміс тас ці з увіль гот-

не най зям лёй.

Вы ка ры стан не 
ў на род най 
ме ды цы не

Птуш кам леч нік хвас та ты 

мож на вы ка рыс тоў ваць як 

абяз боль валь ны, ан ты мік-

роб ны, ра на за жыў ляль ны 

сро дак. Ліс це мае ля чэб ныя 

ўлас ці вас ці. Яно ба га тае 

кал хі цы нам. У со ку рас лі ны 

пры сут ні ча юць злу чэн ні ак-

са ла ту каль цыя. Ім ле чаць 

ра ны, уда ры, су стаў ны боль. 

Ён эфек тыў ны пры га лаў ным 

бо лю, да па мо жа пры ВРЗ, 

ві рус ных за хвор ван нях. Для 

атры ман ня ля чэб на га со ку 

не аб ход на ўзяць ста ры ліст і 

вы ціс нуць з яго не аб ход ную 

коль касць га ю ча га срод ку. 

Ка лі кон чык ліс та пад сох, 

не аб ход на вы да ліць су хую 

част ку. Пры гэ тым вар та па-

мя таць, што ін дый ская цы бу-

ля — гэ та атрут ная рас лі на, 

якая вы клі кае алер гіч ныя 

рэ ак цыі. Для ўнут ра на га 

пры ёму яна не па ды хо дзіць. 

Нель га да пус каць, каб сок 

птуш кам леч ні ка тра піў на 

слі зіс тыя аба лон кі. Ін дый ская 

цы бу ля — рас лі на-фі тан цыд. 

Яго мож на вы ка рыс тоў ваць 

для абез за раж ван ня па вет-

ра ў па мяш кан ні.

Кам прэс з ін дый скай цы-

бу лі ле чыць боль у су ста вах. 

Све жа вы ціс ну тым со кам на-

маз ва юць ба лю чыя мес цы і 

аб мот ва юць іх шарс ця ной 

хуст кай. Ужо праз 5—10 хві лін 

ча ла век ад чу вае ся бе лепш, 

боль пра хо дзіць. Пры га лаў-

ным бо лі сок ін дый скай цы бу лі 

ўцер ці ў скро ні, па ты лі цу. Пры 

сімп то мах ВРЗ вар та на цер ці 

лім фа тыч ныя вуз лы, пе ра но-

сі цу, воб ласць над бро ва мі.

Да па ма гае ён і пры ўку-

сах ка ма роў, пчол і ін шых 

на ся ко мых.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Ксеніі, Герасіма, 
Івана, Мікалая, Цімафея.

К. Аманды, Дароты, 
Багдана, Ціта.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 8.48 18.00 9.12

Вi цебск — 8.42 17.45 9.03

Ма гi лёў — 8.38 17.50 9.12

Го мель — 8.30 17.52 9.22

Гродна — 9.02 18.16 9.14

Брэст — 8.58 18.21 9.23
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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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Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.

Месяц
Маладзік 5 лютага.

Месяц у сузор’і Рыб.

УСМІХНЕМСЯ
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6 ЛЮ ТА ГА

1380 год — мсці слаў скі князь 

Луг вен (Сі мя он) за сна ваў 

Мсці слаў скі Пус тын скі Ус пен скі і Ануф-

ры еў скі ма нас ты ры, якія сла ві лі ся пе-

ра піс чы ка мі кніг і ле та пі саў. Біб лі я тэ ка 

Ануф ры еў ска га ма нас ты ра (за кры ты ў 

1839 го дзе) ме ла не каль кі сот няў кні г, у тым лі ку ру ка-

піс ных.

1429 год — ство ра ны «Ле та пі сец вя лі кіх кня зёў 

лі тоў скіх» — най больш ран ні пом нік бе ла-

рус ка-лі тоў ска га ле та пі сан ня, адзін з пер шых тво раў ста-

ра жыт най бе ла рус кай лі та ра ту ры. На пі са ны не вя до мым 

аў та рам. Ахоп лі вае пе ры яд ад смер ці Ге ды мі на (1341) 

да кан ца ХІV ста год дзя. «Ле та пі сец» — пер шая спро ба 

ка рот ка га вы кла ду гіс то рыі Літ вы і Бе ла ру сі ХІV ста год-

дзя.

1875 год — на ра дзіў ся (Ко вен ская гу бер ня) Мар-

цін Мі хай ла віч Кух та, дру кар, адзін з пер-

шых вы даў цоў кніг на бе ла рус кай мо ве. У 1906 го дзе ў 

Віль ні за сна ваў дру кар ню з пра вам дру ка ваць кні гі, га-

зе ты і ча со пі сы на еў ра пей скіх мо вах. У яго най дру кар ні 

вый шаў пер шы ну мар бе ла рус кай га зе ты «На ша ні ва». 

Пуб лі ка ваў тво ры Ф. Ба гу шэ ві ча, М. Баг да но ві ча, Я. Ко-

ла са, Цёт кі і ін шых бе ла рус кіх пісь мен ні каў, а так са ма 

бе ла рус кія ка лен да ры, збор ні кі, пе сен ні кі. Вы пус каў за-

ба ро не ныя цэн зу рай тво ры. Па мёр у 1942 го дзе.

1914 год — на ра дзіў ся (в.Са ма тэ ві чы, ця пер у 

Кас цю ко віц кім ра ё не) Ар кадзь Ку ля шоў, 

бе ла рус кі па эт, пе ра клад чык, на род ны па эт Бе ла ру сі, за-

слу жа ны ра бот нік куль ту ры Укра і ны. У 1934—1937 га дах 

пра ца ваў у га зе це «Чыр во-

ная зме на», на Бе ла рус кім 

ра дыё, у Са ю зе пісь мен-

ні каў Бе ла ру сі. У 1945—

1946-м — рэ дак тар га зе ты 

«Лі та ра ту ра і мас тац тва», 

за тым на чаль нік сцэ нар-

на га ад дзе ла, га лоў ны 

рэ дак тар кі на сту дыі «Бе-

ла русь фільм». Аў тар па эм «Сцяг бры га ды», «Пры го ды 

цым бал», «Но вае рэ чы шча» і ін шых, шмат лі кіх вер шаў. 

Су аў тар сцэ на ры яў філь маў «Чыр во нае ліс це» і «Пер-

шыя вы пра ба ван ні». Пе ра кла даў на бе ла рус кую мо ву 

тво ры А. Пуш кі на, Т. Шаў чэн кі, У. Ма я коў ска га, С. Ясе ні-

на. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі СССР, прэ міі Ле нін ска га 

кам са мо ла Бе ла ру сі, Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі. Па мёр 

у 1978 го дзе.

1896 год — на ра дзіў ся Мі хаіл 

Эдзі шэ ра віч Чы а у рэ лі — 

са вец кі рэ жы сёр і дра ма тург, на род ны 

ар тыст СССР. Ся род філь маў — «Апош ні 

мас ка рад», «Клят ва», «Па дзен не Бер лі-

на» ды інш. Пяць ра зоў Лаў рэ ат Дзяр жаў-

най прэ міі СССР. Па мёр у 1974 го дзе.

1898 год — на ра дзі ла ся Ала Та ра са ва, са вец кая 

акт ры са тэ ат ра і кі но, На род ная ар тыст ка 

СССР. 1916 го да яна — акт ры са МХА Та, у якім пра слу жы-

ла да кан ца свай го жыц ця. Яна бы ла вя ду чай акт ры сай 

гэ та га тэ ат ра, ву ча ні цай Ста ні слаў ска га і Не мі ро ві ча-

Дан чан кі, вы дат най вы ка наў цай ро ляў сва іх су час ніц і 

кла січ на га рэ пер ту а ру. Па мер ла ў 1973 го дзе.

Вый ду за муж. Пра ся бе: 

лёг ка ат лет ка, пра бег — 

40 000 км.

— Дзе ці, не за будзь це-

ся заўт ра пры нес ці ў шко-

лу гро шы.

— А з карт кі за пла ціць 

мож на?

— Не, толь кі га тоў кай.

— Ка руп цыя, Мар'я Іва-

наў на.

— Не, дзе ці, ра монт.

Жа но чае.

Як пры ем на па чуць ад 

сяб роў кі фра зу: «Неш та я 

зноў па таў сце ла!»
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Толькі 
не забівай!

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

ІН ДЫЙ СКАЯ ЦЫ БУ ЛЯ
За раз ні ко га не здзі віць эк за тыч ны мі рас лі на мі. 

Мно гія лю дзі вы рошч ва юць іх на сва іх 

пад акон ні ках. Там мож на знай сці і ін дый скую 

цы бу лю з эфект ным ліс цем і ма ляў ні чым 

цві цен нем. У на ро дзе яе на зы ва юць «цу доў ным 

ле ка рам». Гэ та не толь кі пры ваб ная дэ ка ра тыў ная 

рас лі на, але і га ю чая. У на род най ме ды цы не яна 

мае ін шую наз ву — птуш кам леч нік хвас та ты. 

Яе мож на вы рошч ваць як у ад кры тым грун це, 

так і ў па ка ё вых умо вах.
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