
Кож ная жан чы на ма рыць аб тым, 
каб быць цал кам дас ка на лай, да 
апош ня га па зног ця. Каб быць 
пры го жай, да гле джа най, па трэб-
ны не толь кi гро шы i час, але i 
ад па вед ныя ве ды.

Вя до ма, што ме на вi та ру кi здоль ныя 
рас ка заць аб сва ёй гас па ды нi шмат 
— уз рост, са цы яль ны стан i г.д. Вя-
до ма, ма ла хто мо жа па хва лiц ца дас-
ка на лым, без да кор ным што дзён ным 
ма нi кю рам. Каб вас ус пры ма лi так, як 
хо чац ца ме на вi та вам, ёсць не каль кi 
сак рэ таў. Адзiн з iх — дэ ка ра тыў нае 
аздаб лен не па зног цяў.

З гiс то рыi вя до ма, што на ват у ча-
сы фа ра о наў у Егiп це па зног цi фар-
ба ва лi хной. Па ко ле ры мож на бы ло 
вы зна чыць ста но вi шча ча ла ве ка: ка лi 
па зног цi бы лi яр ка-чыр во ныя — гэ та 
быў фа ра он; жра цы фар ба ва лi iх у 
чор ны ко лер, а ў лю дзей ся рэд ня га 
кла са па зног цi бы лi па стэль ных ад-
цен няў.

Су час нае жыц цё вы ма га ла но вых 
ад крыц цяў: ра дзi май штуч ных па зног-
цяў ста лi ЗША. Бо там Га лi вуд ства рыў 
са праўд ную iн дуст рыю пры га жос цi. Ад 
ты сяч ак цё раў i акт рыс па тра ба ва ла ся 
дас ка на ласць ва ўсiм.

Але пер шыя «ак се су а ры пры га жос-
цi» бы лi вель мi да ра гi мi: куп ля лi ся чу-
жыя ад рэ за ныя па зног цi, якiя по тым 
на клей ва лi. Яны тры ма лi ся вель мi ка-
рот кi час. Так са ма вы ка рыс тоў ва лi ў 
якас цi аздаб лен ня роз ныя сiн тэ тыч ныя 
ма тэ ры я лы. Рэ ва лю цыя ў спра ве на ро-
шча ных па зног цяў ад бы ла ся ў 1970-я 
га ды.

Гiс то рыя не за ха ва ла iмя ста ма-
то ла га, якi пер шы вы ра шыў рэ анi-
ма ваць свой зла ма ны па зно гаць, 
уз мац нiў шы яго акры лам, якi вы-
ка рыс тоў ваў для зуб ных плом баў. 
Вель мi хут ка гэ тае ноу-хау атры ма ла 
рас паў сюдж ван не. Але ста ма та ла-

гiч ны акрыл быў не са мым леп шым 
ма тэ ры я лам для па зног цяў: да ра гi, 
не бяс печ ны для «жы вых» па зног цяў, 
бо «схоп лi ваў ся» з iмi на мёрт ва, i по-
тым ледзь ве ад дзi раў ся. Вось з тых 
ча соў iдзе па га лос ка аб тым, што 
акрыл i гель на ро шча ных па зног цяў 
не бяс печ ны. Та га час ны — так. Але 
хi мi кi пра ца ва лi, тэх на ло гii раз вi ва-
лi ся. Су час ныя ма тэ ры я лы не алер-
гiч ныя, гнут кiя, але тры ва лыя, да-
зва ля юць ра бiць са мыя ад мыс ло выя 
фор мы па зног цяў.

Ёсць яшчэ не каль кi мi фаў аб шкод-
нас цi штуч ных на ро шча ных па зног-
цяў. На прык лад, такi: на клад ныя па-
зног цi за мi на юць ра бiць хат нiя спра-
вы. Але мож на па да браць ап ты маль-
ную даў жы ню, уво гу ле мож на зра бiць 
iх та кi мi, што нi хто на ват нi чо га i не 
за па до зрыць. Ка лi «штуч насць» (не 
бя ром у раз лiк эк за тыч ную даў жы ню 
цi ад мет ны дэ кор) кi да ец ца ў во чы, 
то гэ та ня якас ная ра бо та май стра, 
аль бо яго пер шыя кро кi, цi ўво гу ле 
дрэн ны ма тэ ры ял.

На ўсе пы тан нi аб шкод нас цi на ро-
шча ных па зног цяў мой ад каз прос ты. 
Гэ та як з фар бай для ва ла соў: ка лi 
яна ня якас ная, на бы тая ў су мнеў ным 
мес цы, то i вы нiк мо жа быць са мы 
не ча ка ны i для ко ле ру ва ла соў, i для 
iх агуль на га ста ну. Так i штуч ныя па-
зног цi.

Жан чы ны вы бi ра юць на рошч ван-
не па роз ных пры чы нах. Ка мусь цi 
прос та да спа до бы быць дас ка на лай 
да ме зен ца. Ка лi жан чы не кож ны 
дзень трэ ба вы гля даць без да кор на, 
ёй пра сцей знай сцi не каль кi га дзiн 
«на пры га жосць» раз на 3-4 тыд нi, 
чым 30 хвi лiн што дзён на. Бо свае па-
зног цi па тра бу юць час та га ма нi кю ру, 
ка рэк цыi ко ле ру i г.д. Штуч ныя вы гля-

да юць да гле джа ны мi ме сяц. Акра мя 
та го, тэх на ло гii да зва ля юць ма дэ ля-
ваць iдэа льны па зно гаць, ня гле дзя чы 
на за га ны на ту раль на га.

Ёсць яшчэ ад на ка тэ го рыя лю дзей, 
ка му штуч ныя па зног цi вель мi не аб-
ход ныя, — жан чы нам, якiя ма юць 
дрэн ную звыч ку iх грыз цi. Штуч ны 
па зно гаць ба ро нiць аса бiс ты ад агрэ-
сiў на га ўздзе ян ня вон ка ва га ася род-
дзя — бы та вой хi мii, хла ра ва най ва ды 
i г.д. Мая ма цi, якой та кое пры го жае 
вы на ход нiц тва прый шло ся да спа до-
бы, зай ма ец ца квет ка мi, мае спра-
ву з зям лёй. Якiя б нi бы лi бруд ныя 
ру кi, штуч ныя па зног цi пас ля мыц ця 
са шчот кай вы гля да юць без да кор на. 
Па спра буй це ад шу ра ваць на ту раль-
ныя па зног цi ад чар нiц цi буль бы да 
бляс ку!

На ро шча ныя ног цi спры я юць та му, 
што ку цi ку ла па чы нае рас цi ма руд на 
— так ад па дае не аб ход насць у час тых 
ма нi кюр ных пра цэ ду рах. Мож на за быц-
ца i на за ву се нi цы.

У мя не ня рэд ка пы та юц ца: як ад-
роз нiць якас ную ра бо ту май стра па па-
зног цях? Не за леж на ад кла са са ло на 
трэ ба на свае во чы па ба чыць пры кла-
ды ра бо ты. У пра фе сi я на ла заўж ды 
ёсць парт фо лiа. Зра зу ме ла, «ша вец 
без бо таў», але аба вяз ко ва хтось цi з 
пер са на лу са ло на мо жа па хва лiц ца 
ма нi кю рам ад май стра. На што трэ-
ба звяр таць ува гу ў пер шую чар гу: 
па зно гаць па вi нен быць эс тэ тыч ным, 
да во лi тон кiм, вы гля даць на ту раль на. 
Уво гу ле, жан чы ны, што ро бяць гэ тую 
пра цэ ду ру не пер шы раз, здоль ныя ўжо 
са мi вы зна чыць ква лi фi ка цыю май стра 
з пер ша га по зiр ку.

На та ша КА РА ЛЁ ВА.
На фо таздымках: узо ры аздаб лен-
ня на клад ных па зног цяў. Трэнд ле та 
2013 го да.
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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 5.35 20.54 15.19
Вi цебск — 5.20 20.48 15.28
Ма гi лёў — 5.25 20.44 15.19
Го мель — 5.28 20.35 15.07
Гродна — 5.52 21.08 15.16
Брэст    — 5.58 21.03 15.05

Iмянiны
Пр. Праскоўі, Ермалая, Майсея.
К. Дамініка, Цыпрыяна, Эміліяна.

Месяц
Маладзік 7 жніўня. 
Месяц у сузор’і Льва.
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Па га ры зан та лі: 1. Жней кі. 5. Вя но чак. 10. Сук. 
11. Пі ва. 12. Хлеб. 13. Гас па ды ня. 14. Ра сол. 17. 
Пож ні. 19. По ле. 20. Ні вы. 23. Свя та. 24. Аль пы. 
29. Дзяў чат кі. 31. Корм. 32. Ма ці. 33. Тры. 34. Ля-
бёд кі. 35. Збож жа.

Па вер ты ка лі: 2. Ня ва. 3. Ко лас. 4. Ду дар. 6. 
Яры на. 7. Чы лі. 8. Ка бе ці на. 9. Эпі граф. 15. Ся-
гон ня. 16. Ле цеч ка. 17. Пша ні ца. 18. Жні вень. 21. 
Час та кол. 22. Грыб нік. 25. Яз док. 26. Шча ра. 27. 
Скарб. 28. Грыб. 30. Шарж.

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛI ЛАС КА, АД КА ЗЫ

Жон ка — му жу:
— Да вай, я па мыю га ла ву, а ты — по-

суд і пад ло гу.

Ка лі ўжо ў ма біль ні ках на рэш це з'я-
віц ца оп цыя «за ме на чу жых ме ло дый 
на гуд кі»?

У рэ ста ра не.
— А ва шы кат ле ты са праў ды з раб-

чы каў?
— Ну, уво гу ле, так. Праў да мы да да ём 

да іх і ін шае мя са.
— Якое?
— Ка ні ну.
— А пра пор цыя якая?
— 50 на 50. Адзін раб чык — адзін конь.

1588 год — ня ўда чай за вяр шыў ся 
па ход так зва най «Не пе ра-

мож най ар ма ды» — іс пан ска га фло ту, які 
ад плыў у маі з Лі са бо на з мэ тай за ва я ван-
ня Анг ліі. Ар ма да скла да ла ся са 130 ка раб-
лёў (8000 ма ра коў і 19000 сал дат). Іс пан-
скія ка раб лі са сту па лі анг лій скім у хут ка сці 
і ўзбра ен ні, але іс пан цы спа дзя ва лі ся, што 
ім удас ца на вя-
заць аб ар даж ны 
бой і та ды ўсё 
вы ра шыць пя-
хо та. Анг лі ча не 
вы ста ві лі мен-
шыя па па ме ры 
і больш ма неў-
ра ныя ка раб лі 
з моц най ар ты ле ры яй. У Ла-Ман шы анг-
лій скі флот пад ка ман да ван нем ад мі ра ла 
Фрэн сі са Дрэй ка і лор да Хо вар да не каль кі 
ра зоў ата ка ваў іс пан цаў. У ба ях, якія доў-
жы лі ся больш за ты дзень (з 31 лі пе ня па 
8 жніў ня), «Не пе ра мож ная ар ма да» стра ці-
ла больш за 20 ка раб лёў і бы ла вы му ша на 
ру шыць ва кол Бры тан скіх аст ра воў на зад 
у Іс па нію. Ка ля бе ра гоў Ір лан дыі іс пан скі 
флот тра піў у моц ны шторм і стра ціў яшчэ 
40 ка раб лёў. У вы ні ку ка ля па ло вы «Не-
пе ра мож най ар ма ды» бы ло зні шча на і Іс-
па нія фак тыч на стра ці ла ста тус вя лі кай 
мар ской дзяр жа вы..

1900 год — у Бо ста не па іні цы я ты-
ве сту дэн та Гар вард ска га ўні-

вер сі тэ та Ду ай та Дэ ві са ад быў ся пер шы 
між на род ны тэ ніс ны тур нір — матч тэ ні сіс-
таў ЗША і Анг ліі. Да та на ра джэн ня Куб ка 
Дэ ві са — не афі цый на га чэм пі я на ту све ту 
ся род муж чын скіх тэ ніс ных ка манд.

1953 год — 60 га доў та му на ра дзіў-
ся (вёс ка Жгу на-Бу да Доб-

руш ска га ра ё на) Ула дзі мір Іва на віч Пра-
кап цоў, бе ла рус кі мас тацт ва знаў ца, мас-
так, кан ды дат мас тацт ва знаў ства (1984), 
за слу жа ны дзе яч мас тац тваў Бе ла ру сі 
(2013). З 1980 го да пра ца ваў у Ін сты ту це 
мас тацт ва знаў ства, эт на гра фіі і фальк ло-
ру НАН Бе ла ру сі, з 1998-га — ды рэк тар 
На цы я наль на га мас тац ка га му зея Бе ла-
ру сі. Да сле дуе праб ле мы су час на га вы-
яў лен ча га мас тац тва. Пра цуе ў стан ко вым 
жы ва пі се ў жан рах на цюр мор та, пей за жа, 
тэ ма тыч най кар ці ны. Лаў рэ ат прэ міі «За 
ду хоў нае ад ра джэн не» (2007).

Він цэнт Ду нін-Мар цін ке віч, пісь мен нік, 
дра ма тург:
«Дык і ў тых, пра ка го ка жуць: 

ду шы іх з лё ду —
Рас тае лёд 

у тан цы жыц ця і сва бо ды».
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Па га ры зан та лі: 1. «Жні це, ... ма ла дыя,\\Ва шы 

сяр пы за ла тыя!». З да жын ка вай пес ні «За ла тая 
мя цё лач ка». 5. «Пра сіў ся сна по чак у дзе ва чак:\\- 
Ой, зві це, дзе вач кі, ... ,\\За ня сі це мя не ў ста до лу». 
З за жын ка вай пес ні «Пра сіў ся сна по чак»: пес ня 
пры све ча ла ся пер ша му сна пу-гас па да ру. 10. «З 
су ка на ..., з га лін кі на га лін ку\\Пе ра смы кае во сень-
скі агонь». («Ве ра сень». С.Дзяр гай). 11. «Сядзь це, 
жней кі, у ха ла доч ку,\\Пі це ... па ку бач ку». З да жын-
ка вай пес ні «Па луд ніч кі за гу дзе лі». 12. Най смач-
ней шы ... — ад сва ёй пра цы (прык.). 13. «Ра да, 
ра да на ша ... ,\\Што жы та да жа ла, ра да, ра да». З 
да жын ка вай пес ні «Ра да пе ра пёл ка». 14. «Апа-
хмя ля тар» (жарт.). 17. «Са ка ві тыя ... му рож ныя\\
Не за ме ніш ні чым і ні дзе». З пес ні «Жу раў лі на 
Па лес се ля цяць» (сл. А.Ста ве ра, муз. І.Лу чан ка). 
19. «Вось прый шлі і жней кі ў ...\\За ска каў кры вы 
сяр пок». («Жніў ныя пес ні». Я.Ко лас). 20. «Ба га ты 
ўра джа я мі ...,\\Бу я юць, пя юць ка ла сіс та». («Па клон 
мой на ро ду за пес ні». Я.Ку па ла). 23. «Што за каз ка 
— во сень скае ... !\\Што за дзі ва — ліс ця ка ра год!» 
(«Коль кі жа на во кал пры га жос ці». Т.Дзям' я на ва). 
24. Го ры ў За ход няй Еў ро пе. 29. «Ой, па аб ло зе 
ска ка лі ко зы,\\Да жа лі жыт ка ... го жы». З да жын-
ка вай пес ні «Да жа лі жыт ка аж да аб ло гу». 31. Хто 
мае ..., у та го вяс на поз няя, хто не мае — ран няя 
(прык.). 32. «Па сы лае Ва ню ...\\Яра вое жы та жа ці:\\- 
Сту пай, Ва ня, саж ні!» З бе ла рус кай на род най пес ні 
«Па сы ла ла Ва ню ...». 33. «Ой, я жа ла, не ля жа ла,\\

За дзень ... снап кі на жа ла». З да жын ка вай пес ні 
«Ой, я ў ба ры жы та жа ла». 34. «Па на ша му по лю 
бег лі ...,\\Да жа лі жыт ка крас ны ма лод кі». З да жын-
ка вай пес ні «Па на ша му по лю». 35. «Дзя ку ем та бе, 
наш моц ны бо жа,\\Што нам да па мог са бра ці ...». З 
да жын ка вай пес ні «Дзя ку ем та бе».

Па вер ты ка лі: 2. Ра ка ў Ра сіі. 3. Не да спе лы ... не 
жнуць (прык.). 4. «Граў на скры пач цы ка мар,\\На ду-
дач цы — чмель-...». («Рак-ву сач». Я.Ко лас). 6. Ка лі 
ўра дзі ла ля шчы на, то ўро дзіць і ... (прык.). 7. Кра і на 
ў Ла цін скай Аме ры цы. 8. Тое, што і ка бе та (разм.). 9. 
Вы слоўе (ка рот кая цы та та), што змя шча ец ца пе рад 
тво рам. 15. «... ў нас да жы нач кі,\\Пры ня се пан га рэ-
лач кі». З да жын ка вай пес ні «... ў нас да жы нач кі». 16. 
«... бы ло,\\Роз на зел леч ка цві ло;\\Во сень на ста ла,\\
Роз на зел леч ка звя ла». З пес ні «Ой, во сень, во сень». 
17. «Жы та, сын ку, жы та, сын ку,\\Жы та не ...,\\Як ту 
дзеў ку не лю бі ці -\\Яна ча раў ні ца». З да жын ка вай 
пес ні «Жы та ў по лі». 18. «Хай бу дзе хлеб ! І чыс тыя 
кры ні цы !\\Ві даць, та му на ча мі ў ... зор ны\\Аж да від-
на тры во жац ца за рні цы». («Жні вень скія за рні цы». 
В.Гар дзей). 21. Плот, зроб ле ны з час та ўбі тых кал-
коў. 22. «Зноў ве ра сень — за па слі вы ...-\\Шчы руе 
па ім шыс тых ба ра ві нах».(«Ве ра сень». А.Гра ча ні каў). 
25. Пра та го, хто ўмее доб ра ез дзіць. 26. Ра ка, ле-
вы пры ток Нё ма на. 27. Зям ля — га лоў ны ... на шай 
Баць каў шчы ны (прык.). 28. Як ку сок са ла, то і ... па-
тра ва (прык.). 30. Са ты рыч нае або гу ма рыс тыч нае 
ад люст ра ван не ка го-, ча го-не будзь.

«Хай бу дзе хлеб! І чыс тыя кры ні цы!»

Ня ма ча го 

на баб 

за гляд вац ца!

«Цяк ла тут з ле су не вя лiч ка
Тра вой за рос шая кры нiч ка».

Якуб КОЛАС.
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Пры га жосць — ёсць!Пры га жосць — ёсць!  ��

НА КЛАД НЫЯ ПА ЗНОГ ЦI ВЫ НАЙ ШАЎ... ДАН ТЫСТ

Каб атры маць доб ры ўра джай 
слiў, трэ ба на даць ува гу аба ро-
не ад хва роб.

Клас тэ рас па ры ёз, цi дзiр ка ва тая 
пля мiс тасць, — за хвор ван не ўсiх кос-
тач ка вых дрэў. Вы яў ля ец ца прак тыч на 
на ўсiх част ках дрэ ва — квет ках, пла дах, 
пу пыш ках, лiс то це, га лiн ках. На кож най 
част цы дрэ ва хва ро ба вы яў ля ец ца па-
роз на му: ка рыч не выя пля мы з ма лi на вай 
акан тоў кай на лiс то це, на пла дах — упа-
дзiн кi, якiя па сту по ва пе ра тва ра юц ца ў 
ба ро даў кi, пу пыш кi чар не юць. На га лiн ках 
хва ро ба вы яў ля ец ца спа чат ку чыр во ны-
мi пля ма мi, якiя пас ля ста но вяц ца яз вай 
з вы лу чэн нем ка ме дзi. Лю бы за ра жа ны 
ўчас так па сту по ва па мi рае. Ля чэн не. Па 
во се нi збя ры це лiс це ў ку чы i за ка пай це 
пад плас том тор фу цi прос та ў зям лю. 
Для пра фi лак ты кi мож на апыр скаць дрэ-
вы бар дос кай вад ка сцю (1:100) цi рас тво-
рам мед на га ку пар ва су (1:100).

Ко ка мi коз. Час цей па шкодж вае iн-
шыя дрэ вы (ся мей ствы вiш нi), але i слi-

во выя так са ма хва рэ юць. Па шкодж вае 
лiс це (ма лень кiя чыр во ныя пля мы, якiя 
рас туць), зя лё ныя пла ды, па раст кi, якiя 
яшчэ не апру ця не лi. Ля чэн не. Спаль ван-
не лiс то ты, якая апа ла. Апырс кван не рас-
тво рам, як пры клас тэ рас па ры ё зе.

Ма нi лi яль ны апёк (ма нi лi ёз, шэ рая 
гнiль). Хва ро ба па хо дзiць ад грыб ка. 
Пры кме та — рэз кае за сы хан не га лi нак, 
квет кi па чы на юць бу рэць. Ка лi хва ро ба 
па чы нае бур на раз вi вац ца, дрэ ва ста-
но вiц ца па доб ным на аб га рэ лае цi аб па-
ле нае (ад куль i атры ма ла сваю наз ву). 
У лет нi пе ры яд хва ро ба пра грэ сi руе ў 
вы гля дзе гнi лi на пла дах. Гры бок жы ве 
ў па раст ках, квет ках i на пла дах. Доб ра 
раз вi ва ец ца пры вiль гот ным на двор'i. Ля-
чэн не. Знi шчэн не ўсiх за ра жа ных час так 
шля хам спаль ван ня. Пры вы да лен нi за-
ра жа ных участ каў не аб ход на вы ра заць 
ра зам са зда ро вым це лам (ка ля 20 см). 
Пе ра нос чы кам за ра зы мо гуць вы сту паць 
на ся ко мыя. Для пра фi лак ты кi не аб ход-
на пра во дзiць апырс кван не рас тво рам 
«Ско ра» цi «Тап сiн-М» (3:100) пе рад цвi-

цен нем i бар дос кай вад ка сцю ў пе ры яд 
лiс та па ду (3:100)

Кi шэнь кi слi вы. Як i ў вы пад ку ма нi-
лi ё зу, уз бу джаль нi кам вы сту пае гры бок. 
Прад ме там за ра жэн ня з'яў ля юц ца, га-
лоў ным чы нам, пла ды, ра дзей — квет кi. 
Мо мант за ра жэн ня — цвi цен не дрэ ва. 
Пры кме ты за ра жэн ня — плод фар мi ру-
ец ца без кос тач кi i мае струч ка па доб-
ную фор му. Спры яль ны мi ўмо ва мi для 
раз вiц ця хва ро бы з'яў ля юц ца па вы ша ная 
вiль гот насць, поз няе цвi цен не. Ля чэн-
не. Знi шчэн не па шко джа ных пла доў да 
та го, як грыб пач не раз мна жэн не. Ро-
бiц ца апырс кван не бар дос кай вад ка сцю 
(3:100), мед ным ку пар ва сам (1:100).

Ведзь мiн ве нiк. Пры чы на ўз нiк нен-
ня хва ро бы — гры бок. Мес ца раз вiц ця 
— га лiн кi. Пры кме та мi раз вiц ця хва ро бы 
з'яў ля ец ца ўтва рэн не мност ва сла бых то-
нень кiх ато жыл каў, якiя на гад ва юць ве нiк. 
На гэ тых ато жыл ках рас це лiс це блед на га 
ко ле ру i не да раз вi тай фор мы, у нiж няй 
част цы яко га з ча сам утва ра ец ца ша ра-
ва ты на лёт — гры бок. Пас ля па спя ван ня 

гры бок вет рам раз но сiц ца па 
ўсiм дрэ ве i на су сед нiя дрэ вы. 
Ля чэн не. З хва ро бай па сту па-
юць так са ма, як у ся рэд нiя вя кi 
па сту па лi з ведзь ма мi: зна хо-
дзяць, збi ра юць у ку чу i нi шчаць 
аг нём. Для пра фi лак ты кi ран-
няй вяс ной дрэ вы не аб ход на 
апырс кваць мед ным ку пар ва сам (1:100).

Млеч ны бляск. Са мае не бяс печ нае 
з грыб ко вых за хвор ван няў. Лiс це на злi-
ве на бы вае се раб рыс ты ко лер. Хва ро ба 
па шкодж вае ад ну га лiн ку за дру гой. Па 
са су дах хва ро ба хут ка рас паў сюдж ва ец ца 
па ўсiм дрэ ве, ад ча го апош няе хут ка гi не. 
Ля чэн не. Як толь кi за ўва жы лi се раб рыс ты 
на лёт, не ад клад на трэ ба вы ра заць i вы да-
лiць па шко джа ную га лi ну. Ка лi гэ тае мес-
ца зна хо дзiц ца на ства ле цi ў ка ры дрэ ва, 
трэ ба за чыс цiць i апра ца ваць па верх ню 
мед ным ку пар ва сам (3:100) цi жа лез ным 
ку пар ва сам (4:100). Ка лi дрэ ва не вы ра та-
ваць — яго не аб ход на вы кар ча ваць.

Вос па. Хва ро ба раз вi ва ец ца з вi ру са. 
Вы яў ля ец ца на 3-4 тыд нi ад цвi цен ня на лiс цi 

свет лы мi пля ма мi, па ло са мi. На па шко джа-
ным пло дзе пра сту па юць цём ныя па ло сы i 
пля мы, цi па шко джа нае мес ца мо жа быць 
iр жа ва га ко ле ру. Плод спее на 3-4 тыд нi ра-
ней за тэр мiн i апа дае. Га лоў ны пе ра нос чык 
вос пы — тля. Ля чэн не. Знi шчэн не пус та-
зел ля i рас лiн ка ля ства ла дрэ ва. За ра жа-
ныя ўчаст кi вы да ля юц ца, ка лi па шко джа на 
ўсё дрэ ва — яго не аб ход на вы кар ча ваць. 
Ад вос пы ня ма хi ма ба ро ны.

Не кра тыч ная кол ца вая пля мiс тасць. 
Лiс це, па шко джа нае гэ тым за хвор ван нем, 
спа чат ку мае ка рыч не выя пля мы, а за тым 
апа дае. Хва ро ба па доб ная на дзiр ка ва тую 
пля мiс тасць, але без ма лi на ва га акай млен-
ня. Ля чэн не. Па шко джа ныя ўчаст кi вы да ля-
юц ца, дрэ вы — вы кар чоў ва юц ца, бо ле каў 
ад гэ тай хва ро бы ня ма.

Змагаемся з ка ла рад скiм жу ком
Гэ тую апе ра цыю не аб ход на пра вес цi, ка лi цал кам са бра ны 
ўра джай, а бац вiн не вы сах ла, цi вяс ной, ка лi буль ба ўжо 
па са джа на i да ўсхо даў за ста ец ца ты дзень.

Трэ ба на рэ заць буль бу на част кi i, па клаў шы ў рас твор хла ра-
фо су, вы тры маць там су ткi. По тым рас кi даць пры на ды па га ро дзе, 
асаб лi ва там, дзе бу дзе рас цi буль ба. Зра бiць гэ та лепш у па хмур-
нае на двор'е або на ноч, та му што на сон цы ка ва лач кi клуб няў 
хут ка за сы ха юць. Жук на кiд ва ец ца на атру ча ную буль бу i гi не.

Для ба раць бы з ка ла рад скiм жу ком мож на ўжы ваць i паст кi. 
Бя руць кан сер ва выя бля шан кi, доб ра мы юць i на ват кi пя цяць. 
Бе раж кi бля ша нак змаз ва юць буль бя ным со кам, а ў бля шан кi 
кла дуць 3-4 ка ва лач кi буль бы. Бля шан кi вы стаў ля юць на ўчас так 
з раз лi ку ад ну, пры клад на, на 5 кв. м. «Апе ра цыю» гэ тую пра во-
д зяць апоўд нi, а ўве ча ры паст кi збi ра юць. Злоў ле ных жу коў знi шча-
юць. Буль бу ў якас цi пры на ды вы ка рыс тоў ва юць два-тры ра зы.

ХВА РО БЫ СЛIЎ
ДАЧ НЫЯ ХІТРЫКІ

Сак рэ ты ку ку ру зы
Усе па сын кi, якiя да сяг ну лi 20-25 см, 

вы лом лi ва ем. Мож на гэ та ра бiць i ра ней, 
але та кiя доб ра ска рыс таць на корм тру-
сам i ко зам. Су квец цi (мя цёл кi) на хi ля ем 
ад но да ад на го i тра сем для леп ша га апы-
лен ня i фар мi ра ван ня зер няў. Аб ра за ем 
iх, ка лi за вя жуц ца па чат кi. Так да апош нiх 
па сту пiць больш па жыў ных рэ чы ваў i яны 
вы рас туць больш буй ны мi.

Па мi до ры бу дуць буй ны мi
Ка лi вы рошч ваць та ма ты ў ад но сцяб ло з вы да лен нем усiх па сын-

каў, гэ тую пра цэ ду ру да во дзiц ца паў та раць 15-30 ра зоў за се зон, 
iнакш та ма ты вы рас туць дроб ны мi i ня смач ны мi.

У кан цы лi пе ня — па чат ку жнiў ня вы да ля ем (зра за ем) верх нюю 
кроп ку рос ту, а за тым част ко ва аб ра за ем лiс це — так на лiў па мi-
до раў iдзе больш iн тэн сiў на. На рас лi не па кi да ем па 6-7 пла до вых 
су квец цяў. Ка лi за вя зяў за над та шмат, то ў кож най пла до вай грон цы 
па кi да ем па 5-7 пла доў, ас тат нiя вы да ля ем. На кус це атрым лi ва-

ец ца, у за леж нас цi ад ве лi чы нi, 
30-40 пла доў.

Пры не аб ход нас цi пад корм лi ва-
ем на сто ем кра пi вы, пад тын нi ку, 
ба га так, пад бе лу двой чы за се зон. 
На стой ужы ва ем не паз ней, чым 
праз двое су так пас ля за клад кi зё-
лак, iнакш пас ля за кi сан ня атрым-
лi ва ец ца квас або бра га. Пла ды 
зды ма ем, ка лi яны мя ня юць афар-
боў ку з зя лё най на бе ла ва тую або 
ру жо вую. Да спель ва ем адзiн-два 
тыд нi. За хоў ва юц ца па мi до ры ў 
све жым вы гля дзе, у за леж нас цi 
ад тэм пе ра ту ры i вiль гот нас цi па-
вет ра, да паў та ра ме ся ца.


