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«Цяк ла тут з ле су не вя лiч ка
Тра вой за рос шая кры нiч ка».
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Гас па дар ка без ад хо даў
У Еў ро пе ўжо даў но вель мi 

па пу ляр най ста ла так зва ная 
ар га нiч ная (эка ла гiч ная, бiя ла-
гiч ная) сель ская гас па дар ка, 
ка лi фер мер iмк нец ца пад час 
сва ёй пра цы не шко дзiць пры-
ро дзе, не за брудж ваць яе 
i, та кiм чы нам, атрым лi-
ваць эка ла гiч на чыс тую 
пра дук цыю. За ба ро не на 
вы ка ры стан не роз на га 
кштал ту яда хi мi ка таў i 
штуч ных мi не раль ных 
угна ен няў, а кож ная та-
кая гас па дар ка па вiн на 
ў iдэа ле быць свое асаб-
лi вай эка сiс тэ май, дзе 
вы твор часць iмк нец ца 
да за мкнё на га цык лу. У 
та кiм вы пад ку коль касць 
ад хо даў мi нi маль ная: тое 
ж пус та зел ле iдзе, на-
прык лад, на кам пост. У 
нас бiя гас па дар кi толь кi-толь кi 
«на ра джа юц ца». Але ўжо ёсць 
лю дзi, што вы рошч ва юць свой 
ура джай вы ключ на на на ту раль-
ных угна ен нях i ёсць ах вот ныя 
на быць та кую пра дук цыю.

У све це по пыт на пра дук цыю 
ар га нiч ных гас па да рак увесь час 
рас це. На прык лад, у Да нii пры-

ня ты план, згод на з якiм да 2020 
го да ўсе гас па дар кi кра i ны па-
вiн ны пе рай сцi на вы твор часць 
толь кi эка ла гiч най пра дук цыi. У 
Бе ла ру сi ўжо за раз пра дук ты з 
ар га нiч ных гас па да рак на бы ва-
юць не толь кi лю дзi, што вель-
мi ўваж лi ва со чаць за ўлас ным 

зда роў ем або пры хiль нi кi фi ла-
со фii ёгi, але i тыя, хто прос та 
зра зу меў, што та кая ежа больш 
ка рыс ная. Мно гiя бя руць та кую 
пра дук цыю для ма лень кiх дзя-
цей, хво рых... На «Аг ра куль тур-
ным фэс це 2013», якi ня даў на 
ў дру гi раз ад быў ся ў Мiн ску, 
га вор ка iш ла ме на вi та пра тое, 

як за бяс пе чыць ся бе ка рыс най, 
якас най ежай, як пра вiль на вы бi-
раць пра дук ты i цi трэ ба ве рыць 
абя цан ням на эты кет цы пра «на-
ту раль насць» i «эка ла гiч насць» 
пра дук ту.

Як не на ес цi ся нiт ра таў?
Для на вед валь нi каў фэс ту 

амаль што га дзiн на ла дзi лi ся 
май стар-кла сы. Там мож на бы-
ло да ве дац ца, дзе ку пiць эка ла-
гiч на чыс тую ежу, як пра вiль на 

вы браць пра дук ты ў су пер мар-
ке це i коль кi шкод ных рэ чы ваў 
змя шчае ў са бе са мая па пу ляр-
ная ся род па куп нi коў са да вi на i 
ага род нi на.

Так, важ на звяр таць ува гу на 
тое, якi шлях прай шоў пра дукт 
да та го ж ма га зi на. Ка лi вы на-
бы ва е це са да вi ну цi ага род нi ну, 
каб мак сi маль на «на брац ца» вi-
та мi наў, то не мае сэн су куп ляць 
тыя пра дук ты, што пры во зяц ца 
з да лё ка га за меж жа. Як пра вi-
ла, яны збi ра юц ца не да спе лы мi 
i апра цоў ва юц ца спе цы яль ны мi 
хi мi ка та мi, каб да ехаць да пунк-
та пры зна чэн ня. Ад па вед на, i ка-
рыс цi ад iх для ар га нiз ма бу дзе 
ня шмат.

Вы пры вык лi на бы ваць пра-
дук ты ў ма га зi не? Та ды па мя-

тай це пра так зва ны «чыс ты» i 
«бруд ны» ту зiн. Са да вi на i ага-
род нi на з «чыс та га» ту зi на мае 
ў са бе знач на менш шкод ных 
рэ чы ваў. Та му рэп ча тая цы бу-
ля, ку ку ру за, ана нас, ава ка да, 
ка пус та, зя лё ны га ро шак, спар-
жа, ман га, бак ла жан, кi вi, грэй-
пфрут i ка вун з су пер мар ке та не 
па шко дзяць ва ша му зда роўю. А 
вось пра дук ты з «бруд на га» ту зi-
на — яб лы кi, сель дэ рэй, са лод кi 
пе рац, пер сi кi, клуб нi цы, нек та-

ры ны, вi на град, шпi нат, са ла та, 
агур кi, дур нi цы, буль ба — на за-
па шва юць шмат пес ты цы даў, i 
та му лепш ку пiць iх у, так зва най, 
ар га нiч най гас па дар цы.

Яшчэ важ на па мя таць: чым 
таў сцей шая скур ка ў та го цi iн-
ша га «прад стаў нi ка» са да вi ны цi 
ага род нi ны, тым мен шую коль-
касць шкод ных рэ чы ваў бу дзе 
змя шчаць мя каць.

У апош нi час на эты кет ках 
мно гiх спа жы вец кiх та ва раў 
мож на су стрэць над пi сы кштал-
ту «эка», «грын», «бiя-», якiя 
з'яў ля юц ца ў боль шас цi сва ёй 
звы чай ным рэ клам ным хо дам. 
Яны зу сiм не га ран ту юць, што 
гэ ты пра дукт ад па вя дае кры тэ-
ры ям ар га нiч най вы твор час цi. 
Яшчэ звяр нi це ўва гу на са стаў: 

чым даў жэй шы шэ раг iн грэ ды-
ен таў, тым больш пры чын па-
кi нуць гэ ты та вар на пры лаў ку 
ма га зi на.

Ца на ка рыс нас цi
Пра дук ты з ар га нiч най гас па-

дар кi на ту раль ныя, ка рыс ныя, не 
змя шча юць шкод ных рэ чы ваў — 
i за кошт гэ та га больш смач ныя. 
Цi ка ва да ве дац ца пра iх ца ну?

У бе ла рус кiх ма га зi нах мож-
на на быць пра дук ты, атры ма ныя 

ў бiя ла гiч най гас па дар цы, але, 
як пра вi ла, яны бу дуць iм парт-
ны мi. На прык лад, пры ве зе ны з 
Гер ма нii та мат ны сок каш туе ка-
ля 150 ты сяч бе ла рус кiх руб лёў 
за лiт ро вую бу тэль ку, укра iн скi 
ана лаг каш туе 17 ты сяч (але та-
кi сок атры ма ны на звы чай ным 
за вод зе, не з пра дук таў ар га нiч-
най гас па дар кi) ай чын ны ана-
лаг — за 10 ты сяч. Зра зу ме ла, 
па куль што вы бар па куп нi коў 
бу дзе за больш тан най пра па-
но вай. Маг чы ма, у хут кiм ча се 
на пры лаў ках су пер мар ке таў 
з'я вяц ца i ай чын ныя спа жы вец-
кiя та ва ры з ар га нiч най гас па-
дар кi. Ёсць iн фар ма цыя пра 
тое, што пра дук та мi эка ла гiч най 
фер мер скай гас па дар кi за цi ка-
вiў ся буй ны су пер мар кет.

Та кiм чы нам, на вош та пла цiць 
за iм парт нае, ка лi мож на па шу-
каць та кое ж, але сваё? Ёсць 
не каль кi спе цы я лi за ва ных сай-
таў, якiя пра па ну юць па куп нi кам 
за мо вiць та ва ры ад бе ла рус кiх 
фер ме раў. Акра мя са да вi ны i 
ага род нi ны, мож на на быць i мя-
са, яй кi, мёд...

Кi ла грам туш кi пеў ня бу дзе 
каш та ваць 100-110 ты сяч бе ла-
рус кiх руб лёў, пе ра пёл кi — 170-
180 ты сяч, кач кi — 140-150 
ты сяч руб лёў, гу сi — 140 
ты сяч. Мя са тру са каш туе 
150 ты сяч за кi ла грам, яла-
вi чы на — ад 60 да 200 ты сяч 
руб лёў (у за леж нас цi ад па-
ро ды), свi нi на — пры клад на 
100 ты сяч руб лёў. Фер ме ры 
так са ма пра па ну юць за мо-
вiць ка зi нае ма ла ко за 36 
ты сяч руб лёў i ка зi ны сыр 
за 170 ты сяч бе ла рус кiх 
руб лёў.

Пы тай це ся  пра ма!
Амаль у кож най бе ла рус кай 

сям'i, што жы ве ў вёс цы, ёсць 
улас ны пад во рак. Але цi мож на 
на зваць та кую гас па дар ку ар-
га нiч най? Па вод ле слоў Iры ны 
Су хiй, прад стаў нi цы гра мад-
ска га аб' яд нан ня «Эка дом», 
да лё ка не заў сё ды. Як пра вi-
ла, боль шасць лю дзей спа ку-
ша ец ца маг чы мас ця мi са браць 
доб ры ўра джай. А па каз чы кi 
апош ня га вель мi ўзрас та юць 
пры вы ка ры стан нi роз ных хi-
мiч ных срод каў — ад ка ла рад-
ска га жу ка або, на прык лад, ад 
ву се няў.

Як пра ве рыць на тым жа 
Ка ма роў скiм рын ку, цi вы ка-
рыс тоў ва ла ба буль ка та кiя рэ-
чы вы? Экс пер ты ра яць прос та 

спы таць пра гэ та. На прык лад: 
«Чым пыр ска лi па мi до ры?» 
Звы чай на, ад каз ва юць праў ду. 
Эфект не ча ка нас цi ро бiць сваю 
спра ву, ды i апра цоў ваць сель-
ска гас па дар чыя куль ту ры ў нас 
— да во лi тра ды цый ная спра ва, 
i нi хто не ро бiць з гэ та га асаб-
лi вай та ям нi цы.

З фер ме ра мi, якiя вя дуць 
ар га нiч ную гас па дар ку, спра ва 
трош кi iн шая. Тут не да стат ко-

ва прос та ад ка заць на пы тан нi. 
Для та го, каб атры маць ад па-
вед ны сер ты фi кат па стан дар-
тах Еў ра пей ска га са ю за для 
сва ёй пра дук цыi, трэ ба, каб 
доб рыя вы нi кi да лi про бы не 
толь кi са мiх пра дук таў, але i 
гле бы, на якой яны вы рас лi. За-
раз у Бе ла ру сi па стан дар тах 
Еў ра са ю за сер ты фi ка ва на во-
сем гас па да рак, але коль касць 
фер ме раў, якiя жа да юць зра-
бiць свае гас па дар кi ар га нiч-
ны мi, рас це.

Тра ды цыi ад наў ля юц ца
Тым ча сам фер ме ры, што 

пры ня лi ўдзел у фэс це, за пра ша-
лi ўсiх ах вот ных па каш та ваць iх 
эка ла гiч ную пра дук цыю: ка зi ны 

сыр i ма ла ко, бе ла рус кiя ка ву-
ны, пе рац, яб лы кi, ма лю сень кiя 
па мi дор чы кi па ме рам з вiш ню 
(да рэ чы, вель мi смач ныя!) i мно-
гае iн шае.

Ала Хо рань з Ра сон ска га 
ра ё на пра па нуе не толь кi сы-
ры ўлас на га га та ван ня, але i 
збо ры зёлак для гар ба ты. Жан-
чы на на ву чы ла ся іх збi раць ад 
сва ёй ма цi, а тая — ад сва ёй. 
У не вя лi кую тор бач ку жан чы на 

па кла ла 12 зёлак, ся род 
якiх зве ра бой, вят роў нiк, 
скры пень, мацярдушка, 
лiс ты ма лi ны i су нiц. «Ка-
лiсь цi ў нас толь кi та кую 
гар ба ту i пi лi, а за раз не як 
усё за бы ла ся, — шка дуе 
жан чы на i да дае: — Але 
сва iм гас цям я заў сё ды 
пра па ную та кi на пой, i, 
ве да е це, усiм па да ба ец-
ца, по тым i з са бой про-
сяць!».

Ся мей ная па ра Юлiя 
i Кан стан цiн Вi на ку ра вы 
са Смар гон ска га ра ё на 

ла дзяць ар га нiч ную сель скую 
гас па дар ку па куль што толь кi 
два га ды. На фэст яны пры вез-
лi рэд кiя для Бе ла ру сi га тун кi 
пер цу, а так са ма спар жу, ар-
ты шок, аў ся ны ко рань. Юля, 
гас па ды ня, ка лек цы я нуе ста-
рыя ка та ло гi на сен ня, а за тым 
тое, што спа да ба ла ся, спра буе 
вы рас цiць на ўлас ным пад вор-
ку. На прык лад, аў ся ны ко рань. 
«Ка лiсь цi стра вы з яго бы лi 
тра ды цый ны мi для Бе ла ру сi. 
За раз жа ён амаль нi дзе не 
су стра ка ец ца i ма ла хто ве дае 
пра яго», — кажа Юля.

На дзея ЮШ КЕ ВIЧ.
Фо та 

Ма ры ны 
БЕ ГУН КО ВАЙ.

Звя за ныя з пры ро дайЗвя за ныя з пры ро дай  ��

Мы тое, што мы ядзімМы тое, што мы ядзім

Да по шу ку гры боў у на шай 
сям'і ах во чыя ўсе. Хтось ці — 
у боль шай ме ры, хтось ці — у 
мен шай. Але «па ляў ні чы» 
азарт у кож на га ў кры ві. Ня ма 
гры боў — лі чы, год не ўдаў ся.
Коль кі іх са бра на з дзя цін ства 
і да гэ тых дзён — не злі чыць! 
Пры чым, зра зу ме ла, са мыя 
каш тоў ныя «тра феі» — гэ та 
ба ра ві кі. За імі ідуць чыр во на-
га ло ві кі, аба бкі, лі січ кі (іх па-
він на быць мно га — па штуч на 
не лі чац ца), апень кі (ну, тут 
зра зу ме ла — лік ідзе на вёд-
ры) і пэў на га ко ле ру сы ра еж кі. 
Усё. Аса біс та я ні я кіх «зе ля нух 
таў ста пу зых» (азна чэн не Іва-
на Сця па на ві ча з вя до ма га се-
ры я ла «Сва ты») не пры знаю. 
І, ад па вед на, не збі раю.

Пры гад ваю пры го жы лес май го 
ма лен ства ка ля род най вёс кі Клі-
нок, які зваў ся «Сад». І не здар ма! 
Як там бы ло чыс та і свет ла ся род бя ро зак! 
З якой аса ло дай там збі ра лі гры бы!

Пас ля пе ра ез ду ў Чэр вень мы прак тыч на 
ад ра зу ж па ча лі асвой ваць на ва коль ныя ля-
сы. Коль кі дзя сят каў кі ла мет раў пра хо дзі лі 
за се зо ны — ягад ны і грыб ны! Пе ха тою — ад 
са ма га до му да ле су, па ле се... Знач на паз-
ней з'я ві лі ся ве ла сі пе ды (вось вазь мі па ця-
гай іх па ле се праз ла мач ча ды па ва ле ныя 
дрэ вы ды па кру ці пе да лі, стом ле ны ха джэн-
нем), і толь кі тры га ды та му — ма шы на...

Ці не што год мы ад кры ва лі для ся бе но-
выя грыб ныя мяс ці ны, да ючы ім сваю наз ву. 
Для ін шых, мо жа, і не заў сё ды зра зу ме лую... 
А праз пэў ны час па не ка то рых у се зон мож-
на бы ло пра блу каць паў дня — і не пад няць 
ні вод на га гры ба. Яны прос та больш там не 
рас лі...

Па мя та ец ца шмат. Вёд ры і вя дзер цы лі-
сі чак. Цэ лыя ёміс тас ці кра мя ных ба ра ві коў. 
Шмат чыр во на га ло ві каў у ле се і моц ных 
аба бкаў з цём на-ка рыч не вы мі ша пач ка мі на 
ўскрай ку ба ло та. Штось ці з гэ та га за на та-
ва на ў фо та здым ках — яшчэ чор на-бе лых, 
якія з бра там ра бі лі са мі...

А тое мо ра ба ра ві коў з вя ліз ны мі нож-
ка мі, якія ся дзе лі прос та ў ла зе (як у за гад-
цы)! Яны і за раз пе рад ва чы ма. Ні вод на га 
чар вяч ка і на ват зна ку ад яго! Зрэш ты, ча-
му тут здзіў ляц ца — гэ та быў 1986 год... 
Ін фар ма цыі пас ля ава рыі на ЧА ЭС бы ло 
ня шмат. Чу лі, што гры бы трэ ба пра вя раць, 
доў га пра мы ваць, за моч ваць, злі ваць не-
каль кі ра зоў ва ду, у якой га ту юц ца... Ну як 
ты ад мо віш ся ад та ко га цу ду! Збі ра лі. Су-
шы лі. Кан сер ва ва лі. Елі. Жы вём...

Га ды тры та му пе ра ня лі ад бра та і яго 
сям'і но вую ад мыс ло вую тра ды цыю. 31 
снеж ня, у апош ні дзень го да, ва рыць суп са 
све жа за ма ро жа ны мі гры ба мі. Смак — вы-
ключ ны! Раю ўсім ама та рам грыб ных страў! 
А па куль суп га ту ец ца, пах ра зы хо дзіц ца па 
ўсім пад' ез дзе. Толь кі га ды пе ра ста лі быць 
грыб ны мі. Пры нам сі, у на шай мяс цо вас ці. 
А сё ле та і ўво гу ле...

Ле та з яго моц най га ра чы нёй і ад сут-
нас цю даж джоў зра бі ла сваю спра ву. Ка лі 
дзесь ці і су стра ка лі ся гры бы, дык на свае 
во чы (за рэд кім вы клю чэн нем) іх не ба чы-
лі. Не, раз мо вы ха дзі лі, вя до ма. Маў ляў, 
ка ля той вёс кі хтось ці два вяд ры гры боў 
на збі раў ці ка ля той... Але ўсё гэ та аса біс та 
мне на гад ва ла... ры бац кія гіс то рыі — пра 
во-о-о-о-о-ось та кую ры бі ну, вы цяг ну тую 
сва і мі ру ка мі!

Сло вам, ле та імк лі ва ка ці ла ся да свай-
го за вяр шэн ня. Даж джы ка лі і на да ра лі ся, 
дык усё які ясь ці не сур' ёз ныя. Вось і апош ні 
дзень жніў ня... Вы ра шы лі пра ве рыць «свае 
мяс ці ны» за дач най ся дзі бай, у якіх лі та-
раль на ле тась па ча лі зна хо дзіць чыр во на-
га ло ві кі. Пры чым у ве рас ні — ці не кож ныя 
вы хад ныя.

На пя рэ дад ні яшчэ раз (кант роль ны!) 
пра ве ры лі грыб ныя мес цы за го ра дам. Па-
ра ней ша му пус та (не лі ча чы ся мі та та вых 
лі сі чак).

...Ні на што не спа дзе ю чы ся, шпа цы ру-
ем. Не бу дзе гры боў, дык пра гу ля ем ся. І 
тут... Та та па ды мае пер ша га чыр во на га-
ло ві ка — дак лад на та ко га ж вы гля ду, як і 
ле тась. Ады шоў шы ся, праз пэў ны час зна-

хо джу ад ра зу тры ў ад ным 
мес цы. Праз пяць хві лін іх 
ужо ў ма ім па ке це (не ве ра-
чы ў па спя хо васць улас най 
за ду мы, вя дзер цы не бра лі) 
— во сем. А ў вы ні ку — тры-
нац цаць у мя не (мен шых) 
і во сем у та ты (боль шых). 
Пры чым яго два апош нія — 
з вель мі тоў сты мі нож ка мі! 
Ні ко лі ў жыц ці та кіх не ба-
чы ла!

Хтось ці за раз, мо жа і смя-
ец ца, чы та ю чы гэ тыя рад кі. 
Маў ляў, ды я... кож ны дзень... 
вёд ра мі... А для нас гэ та бы-
ла та кая ра дасць! Асаб лі ва 
на фо не сё лет ня га «без гры-
боўя»... Да та го ж у на шай 
сям'і ўме юць за хап ляц ца ма-
лым. Лі чу, што гэ та ня дрэн-
нае ўмен не...

А як жа ра да ва ла ся на ша-
му «ўло ву» ма ма, якая ча ка-

ла нас на ся дзі бе! Бра ла ў ру кі кож ны грыб, 
раз гляд ва ла, оха ла ды аха ла. А до ма, перш 
чым па чаць апра цоў ваць чыр во на га ло ві кі, 
я зла дзі ла ім са праўд ную фо та се сію!

Але і на гэ тым пры ем ныя ўра жан ні не 
скон чы лі ся. 31 жніў ня на ват на двор'е бы ло 
як сюр прыз. Да абе ду, пад час на шай грыб-
ной ванд роў кі, яр ка ззя ла со ней ка. Але ў 
ле се га ра чы ня не ад чу ва ла ся. А вось па 
вы ха дзе з яго... Да вя ло ся ху цень ка па збаў-
ляц ца ад ліш няй воп рат кі.

Пры па рва ла доб ра. А за тым сон ца імк лі-
ва за кры ла хма ра, і з яе па ка па ла. Не так, 
каб моц на. Не так, каб доў га. Але — ча ты ры 
ра зы. Вы ра шы лі вяр тац ца з да чы да ха ты.

Раз гру зіў шы сет кі з на сен най буль бай 
ды ін шыя да ры ўчаст ка, па еха лі ў га раж. 
Піль на па гля да ю чы па ба ках на пе ра кры-
жа ван ні, рап там чую ад та ты: «Гля дзі, 
вя сёл ка!» Ого! Даў но та кой не ба чы ла! 
Вя ліз ная, і ўсе ко ле ры — бы вы пі са ныя 
пэнд злем! Су пер! На зва рот ным шля ху 
спра бую зняць на фо та ка ме ру тэ ле фо на. 
Да ле ка ва та... А праз паў га дзі ны вя сёл-
ка зноў нам па ка за ла ся — у паў ноч ным 
акне ква тэ ры. «Доб рую ад лег ласць «прай-
шла», — па ду ма ла ся. — Вя сёл ка-ванд-
роў ні ца!»

Вось гэ тым і за пом ніў ся апош ні дзень 
ле та-2013. Ка лі б я бы ла школь ні цай і пі са-
ла тра ды цый нае са чы нен не «Як я пра вя ла 
ле та», аба вяз ко ва зга да ла б пра гэ тыя цу ды 
і свой вы дат ны на строй!

Свят ла на АДА МО ВІЧ. Фо та аў та ра

�

Гэ ты від гар бу за па куль 
не вель мі рас паў сю джа-
ны ў нас. Ра дзі ма яго — 
Паўд нё ва-Ус ход няя Азія. 
У Кі таі яго на зы ваюць 
«гар буз-па душ ка» за фор-
му пла доў.

Вы гляд у гэ тай дэ ка ра-
тыў най рас лі ны эк за тыч ны: 
сэр ца па доб нае ліс це з гаф-
ры ра ва най плас цін кай і вы-
шчарб ле ным кра ем вы дат на 
гля дзяц ца са мо па са бе. Але 
асаб лі ва ці ка выя пла ды бе нін-
ка зы. За вязь апу ша ная, з вас-
ко вым на лё там, а пры па спя ван-
ні пла доў па верх ня ста но віц ца 
глад кай, на ёй уз ні кае муч ніс ты 
эфект, ад ча го пла ды на бы ва юць 
бе лы ко лер.

Мя каць бе нін ка зы бе ла га ко-
ле ру, у ма ла дых пла доў прэс на-
ва тая. За тым з'яў ля ец ца во дар 
і тро хі кіс ла ва ты смак. Якасць 
іх іс тот на вы шэй, чым у тра ды-

цый на га гар бу за: мя каць амаль 
па збаў ле на ва лок наў, ка ра 
знач на тан чэй шая.

Ап ты маль ны спо саб вы-
рошч ван ня — ра сад ны. 
У ся рэ дзі не кра са ві ка ў вя-
лі кія тор фа пе ра гной ныя 
гар  шчоч кі вы сей ва юць па 
2 се меч кі. Ка лі з'яў ля юц ца 
ўсхо ды, больш сла бы се я нец 
вы да ля юць.

Вы са джваць бе нін ка зу ў 
ад кры ты грунт мож на 20-25 
мая. Тэм пе ра тур ны оп ты мум 

для гэ тай куль ту ры скла дае 
25-30 гра ду саў, та му яе мож-
на вы рошч ваць пад укрыц-
цём.

Па між рас лі на мі вар та вы-
трым лі ваць ад лег ласць у 50-
60 см. Пас ля вы сад кі ра са ды 
не ка то ры час яе не аб ход на 
што дня па лі ваць. Пры чым 
трэ ба па збя гаць за гу шчэн ня. 
Для гэ та га ка ля кус тоў уста-
лёў ва юць шпа ле ру і пра вод-
зяць фар мі роў ку, па кі да ю чы 

цэнт раль ныя па раст кі і вы лом лі-
ва ю чы ба ка выя.

За час ве ге та цыі вар та пра-
вес ці 2-3 вад кія пад корм кі мі не-
раль ны мі і ар га ніч ны мі ўгна ен-
ня мі.

Каб за вя зі ўтва ра лі ся ра ней, 
мож на да дат ко ва апы ляць квет-
кі пэнд злі кам. Асаб лі ва ка рыс на 
гэ та ва ўмо вах за кры та га грун-
ту. Га лоў ныя па раст кі пры шчып-
ва юц ца пас ля ўтва рэн ня 10-12 
пла доў.

Убор ку пла доў бе нін-
ка зы мож на пра во дзіць 
да на ды хо ду во сень скіх 
за ма раз каў. Зра заць пла-
ды вар та ра зам з пла да-
нож кай. За хоў ва юц ца яны 
пры па ка ё вай тэм пе ра ту-
ры. Са мыя ма ла дыя лепш 
спа жыць ад ра зу, па коль кі 
для за хоў ван ня яны не пры-
дат ныя. Са спе лыя пла ды 
бе нін ка зы дзя ку ю чы вас-
ко ва му на лё ту здоль ныя 
за хоў вац ца да 1 го да.

«БЕЗ АД ХОД НАЯ 
ВЫ ТВОР ЧАСЦЬ»

Ста ры га зон — гэ та ма тэ ры ял, 
які ўжы ва ец ца для шмат лі кіх 
мэт. Праў да, вы ка рыс тоў ваць 
яго зноў у якас ці га зо на мае 
сэнс толь кі ў тым вы пад ку, ка-
лі дзё ран яшчэ до сыць доб ры 
ці ка лі ён змя шчае пры го жую 
ці рэд кую тра ву. Дзё ран ста ро-
га га зо на доб ра па ды хо дзіць 
для ра мон ту ін шых га зо наў. Яго мож на ўклад ваць плас та мі 
на тых мес цах, дзе трэ ба пад пра віць га зон: яна хут ка за ма-
цу ец ца і за зе ля нее.

Рэшт кі рас лін пас ля кар ча ван ня, вы ся кан ня і аб ра за ння час та 
вы кід ва юць у смец це, а іх мож на з ка рыс цю ўжыць у са дзе. Гэ та 
да зво ліць не толь кі сэ ка но міць на вы дат ках за вы ваз смец ця, але і 
за бяс пе чыць тан ныя ма тэ ры я лы для пе ра ўтва рэн ня са ду.

Вы кар ча ва ныя пні дрэў доб ра кам бі ну юц ца з тра вой, па па рац цю 
і кус та мі. У ця ніс тых мес цах так ства ра юц ца асаб лі ва за хап ляль ныя 
ві ды. Ства лы мож на вы ка рыс тоў ваць для аб рам лен ня, для ўма ца ван ня 
схі лаў і ў якас ці эле мен таў аба ро ны ад знеш ня га агля ду. Гэ та так са ма 
дро вы для ка мі на і для бу ду чых вог ні шчаў. Яны не па ру ша юць эка-
ло гіі. Дро вы пры го жа скла дзі це — і яны бу дуць слу жыць эле мен там 
афарм лен ня са ду. Су кі і га лін кі мож на пе ра пра ца ваць на муль чу і 
вы ка рыс тоў ваць для аба ро ны кус тоў ад ма ра зоў ці для ча со ва га па-
крыц ця да ро жак. Здроб не ны ма тэ ры ял, які хут ка рас кла да ец ца, з'яў-
ля ец ца доб рым па крыц цём, ства рае пры ем нае ад чу ван не пры ха дзе 
па «ляс ных сця жын ках» праз ця ніс тыя ўчаст кі са ду. Га лін кі так са ма 
вы ка рыс тоў ва юц ца ў якас ці асно вы для вы со кіх ага род нін ных гра дак 
ці ў якас ці ма тэ ры я лу для аба ро ны кус тоў ад ма ро зу. З га лі нак вяр бы 
ці ля шчы ны мож на ра біць пла ты і кар ка сы для па вой ных рас лін. Піх-
та выя і яло выя га лін кі — ідэа льная зі мо вая аба ро на рас лін у кад ках і 
ад чу валь ных да ма ро зу кус тоў. Іх так са ма мож на пе ра пра цоў ваць на 
муль чу для тых рас лін, якія лю бяць кіс лую гле бу.

УЛАС НЫ ВО ПЫТ

СА ДЗIМ САД
Вось ужо не адзiн дзя ся так га доў вы ка рыс тоў ваю спо саб 
па сад кi пла до вых дрэў, якi па збаў ляе мя не ад свое ча со-
вай пад рых тоў кi па сад ка вай ямы i ча кан ня ўса джван ня ў 
ёй грун ту. Ка паю шы ро кую яму са слуп ком на ту раль на га 
грун ту ў цэнт ры i ад ра зу апус каю ту ды са джа нец. Дзя ку-
ю чы та кому спо са бу са джа нец не мае маг чы мас цi ася даць 
i ка ра нё вая шый ка ад ра зу зна хо дзiц ца на вы зна ча ным 
уз роў нi.
На мес цы па сад кi дрэ ва чар чу круг ра ды у сам 50 см i вы бi раю з 

яго грунт на глы бi ню 20 см. Не па ру ша ю чы грунт у цэнт ры ямы, пра-
цяг ваю ка паць яе па ба ках да глы бi нi 50-60 см. На дно ямы на сы паю 
су месь зям лi i ўгна ен няў, пас ля ча го за паў няю яе зям лёй на раў не са 
слуп ком не кра ну тай гле бы. З да па мо гай са до ва га свiд ра ў цэнт ры 
ямы вы свiд роў ваю шурф на лi мi та вую глы бi ню, на бi ваю ў яго зям-
лю, змя ша ную з угна ен ня мi, i за бi ваю па сад ка вы кол. За тым уста-
наў лi ваю са джа нец у яму — ка ра нё вую шый ку апус каю да ўзроў ню 
па верх нi гле бы на во кал — i пры ма цоў ваю яго да ка ла. Рас пра вiў шы 
ка ра нё вую сiс тэ му, усю пло шчу ямы за сы паю ўрад лi вай гле бай.

Та кi пры ём па сад кi спры яе ад наў лен ню цэнт раль на га i ба ка вых 
ка ра нёў са джан ца, ства ра ец ца ўстой лi вая да раз гой дван ня i аба ро-
не ная ад пад мяр зан ня ка ра нё вая сiс тэ ма бу ду ча га дрэ ва. Каб ка ра нi 
раз рас та лi ся ў ба кi, за ме жа мi па сад ка вай ямы пе ра коп ваю грунт 
на глы бi ню 50 см (ме та дам па двой най пе ра коп кi). Агуль ны дыя метр 
апра ца ва на га ка ляст воль на га кру га ў пер шы год да во жу да 2,5 м, а 
яшчэ праз год — да 3,5 м.

Яў ген НЕ СЦЯ РО ВIЧ, 
г. Лi да.

БЕ НІН КА ЗА — 
ВАС КО ВЫ ЗІ МО ВЫ ГАР БУЗ

На ўзда гон ле туНа ўзда гон ле ту  ��

«ГРЫБ НАЯ РА ДАСЦЬ» 
І ВЯ СЁЛ КА-ВАНД РОЎ НІ ЦА

Згод на з са цы я ла гiч ны мi да сле да ван ня мi гра мад ска га аб' яд-
нан ня «Эка дом», больш за 90% апы та ных бе ла ру саў ха це лi б 
на бы ваць пра дук цыю з ар га нiч ных гас па да рак, дзе вы твор ца 
не ка рыс та ец ца штуч ны мi ўгна ен ня мi i кар ма мi. Амаль па-
ло ва на шых су ай чын нi каў згод на з тым, што цэ ны на гэ тыя 
та ва ры бу дуць вы шэй шы мi. А вы нi кi апы тан няў, пра ве дзе ных 
Iн сты ту там са цы я ло гii Бе ла рус ка га дзяр жаў на га ўнi вер сi тэ та, 
па ка за лi, што больш за 70% рэ спан дэн таў жа да юць на бы ваць 
ме на вi та та кiя пра дук ты.

У Бе ла ру сi ўжо за раз 
пра дук ты з ар га нiч ных 
гас па да рак на бы ва юць 
не толь кi лю дзi, што вель мi 
ўваж лi ва со чаць за ўлас ным 
зда роў ем або пры хiль нi кi 
фi ла со фii ёгi, але i тыя, 
хто прос та зра зу меў, што 
та кая ежа больш ка рыс ная.

Боль шасць лю дзей 
спа ку ша ец ца маг чы мас ця мi 
са браць доб ры ўра джай. 
А па каз чы кi апош ня га вель мi 
ўзрас та юць пры вы ка ры стан нi 
роз ных хi мiч ных срод каў — 
ад ка ла рад ска га жу ка 
або, на прык лад, ад ву се няў.


