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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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Тэр мі ны за хоў ван ня ка-
пус ты зі мой за ле жаць ад 
ча су па спя ван ня. Ся рэд-
ня ран няя ка пус та мо жа 
за хоў вац ца ме сяц ці кры-
ху больш. Ся рэд ня спе лая 
звы чай на за хоў ва ец ца да 
ся рэ дзі ны сту дзе ня і на ват 
мо жа да ля жаць ды лю та га. 
Ся рэд ня поз ні га ту нак мо жа 
вы дат на да ча кац ца па чат ку 
вяс ны. Але лепш за ўсё на 
за хоў ван не па кі даць поз нія 
га тун кі ка пус ты.

Ве ды аб тым, як за хоў ваць ка-
пус ту зі мой, па чы на юц ца з пра-
віль на га збо ру ўра джаю. Гэ та 
вы коп ван не і вы да лен не ліш каў 
зям лі. Па чы на юць збі раць ка-
пус ту ў кан цы во се ні, вы бі ра ю-
чы со неч ны дзень. Аку рат на, з 
да па мо гай рыд лёў кі, да ста юць з 
зям лі і счы шча юць зям лю з храп-
кі. Тут са мае га лоў нае — не спя-
шац ца зрэ заць храп ку пад са мы 
ко рань: яна мо жа яшчэ спат рэ-
біц ца.

Па шко джа ную, дроб ную або 
з дрэн най храп кай ка пус ту ад-
праў ля ем на за квас ку. Ас тат ні 
ўра джай склад ва ем на ву лі цы 
пад на вес і да ём па ля жаць га-
дзін 12—20, у за леж нас ці ад на-
двор'я. Гэ та не аб ход на для та го, 
каб га род ні на трош кі пад сох ла, 
што па лег чыць пра цу ў да лей-
шым і па доў жыць тэр мін за хоў-
ван ня.

Лепш за ўсё за хоў-
ваць ка пус ту, вя до ма, 
у скле пе. Віль гот насць 
па він на быць вы со кая, 
а тэм пе ра ту ра 1—2 
гра ду сы. Та ды і гніць 
ура джай бу дзе менш, і 
ні я кія хва ро бы не пры-
чэ пяц ца. Склеп па ві нен 
быць да гле джа ным — 
чыс тым, апра ца ва ным 
вап най.

Ця пер вы бі ра ем 
адзін з пра па на ва ных 
спо са баў:

Са мы прос ты — за сы паць усе 
ка ча ны ў вя лі кую скры ню. Храп кі 
пры гэ тым не аб ход на аб рэ заць 
пад са мы ка рэнь чык. Са мае га-
лоў нае са чыць, каб па вет ра маг-
ло воль на цыр ку ля ваць па між га-
род ні най. Эфек тыў насць та ко га 
спо са бу не вель мі вы со кая, але 
ля ні выя гас па да ры час та яго вы-
ка рыс тоў ва юць.

Кры ху лепш вы гля дае ва-
ры янт з за хоў ван нем га род ні-
ны на драў ля най плат фор ме, 
зроб ле най з до шак з за зо ра мі 
па між імі. Збі ва ем ху цень ка та-
кі па мост, на 5—7 см вы шэй за 
ўзро вень пад ло гі, і вы клад ва ем 
на ім ка ча ны. Ка пус ту вы клад-
ваць не аб ход на пі ра мі дай. Гэ та 
зна чыць, ніж ні слой вя лі кі, дру-
гі звер ху мен шы, трэ ці — яшчэ 
мен шы і гэ так да лей, па куль на 
вяр шы ні не за ста нец ца ад на ка-
пус ці на. Спо саб доб ры тым, што 
па вет ра па ста ян на цыр ку люе, а 
дрэн ны тым, што ка лі за хо ча це 
ўзяць ней кі кан крэт ны, пад гніў шы 
ка чан, то ўся кан струк цыя мо жа 
аб ры нуц ца.

Пра цяг вае топ прос тых спо-
са баў — за хоў ван не на па лі цах. 
Па лі чкі раз мя шча юц ца па ўсёй 
даў жы ні сця ны ў скле пе на ад лег-
лас ці дыя мет ра са ма га буй но га 
ка ча на.

Да па ма гае за хоў ваць све жую 
ка пус ту ста ры «зна ё мы» — пя-
сок. Мож на пе ра сы паць га род-
ні ну пяс ком тут жа ў скрын ках, 

мож на на сы паць пя сок у ко раб 
або на пад ло гу і па ўты каць у яго 
ка ча ны. Гэ та вы дат на па ды хо-
дзіць для та го, каб за ха ваць усе 
ўлас ці вас ці ка пус ты, не даць ёй 
за хва рэць або за гніць у хут кім 
ча се.

Адзін з са мы прос тых, пра-
ве ра ных і якас ных ме та даў — 
ахі нуць кож ны ка чан ка пус ты ў 
не каль кі га зет ці ін шую па пе ру. 
Ме тад апра ба ва ны ты ся ча мі ага-
род ні каў. Усе ка жуць, што па пе ра 
на ват да па ма гае за хоў ваць ка-
пус ту ў ха ла дзіль ні ку, не ка жу чы 
ўжо пра за ха ва насць ура джаю ва 
ўмо вах скле па.

На пры кан цы два най больш 
эфек тыў ныя спо са бы за ха-
ван ня. Пер шы за клю ча ец ца ў 
шчыль ным за горт ван ні кож най 
ка пус ці ны ў хар чо вую плён ку. 
Для гэ та га трэ ба аб рэ заць ка ча-
ны ўро вень з га ла вой ка пус ты, 
аб ма таць кож ны ў не каль кі сла-
ёў плён кай. Чым тан чэй плён ка, 
тым больш сла ёў. Ру ка мі аб ціс-
ка юць яе, каб усё бы ло шчыль-
на. Гэ та са праў ды цу доў ны 
ме тад, які да зво ліць за ха ваць 
аб са лют на ўсю га род ні ну да па-
спя ван ня све жай ка пуст кі. Дру-
гі —пад веш ван не ка пус ты за 
храп ку да сто лі скле па. Для гэ-
та га спат рэ біц ца вя роў ка, доў гія 
храп кі, не каль кі тоў стых до шак, 
пры бі тых да сто лі скле па, цві кі 
і вост ры нож. На ра за ем вя роў кі 
роз най даў жы ні, ад мет ра да 50 

сан ты мет раў, на ад лег лас ці 
20 см адзін ад ад на го ўбі ва-
ем ў дош ку цві кі (гэ та мож на 
зра біць яшчэ да ма ца ван ня 
дош кі да сто лі). Пры вяз ва ем 
адзін ка нец вя роў кі да храп-
кі, а дру гі — да цві ка. Та кім 
чы нам пад веш ва ем увесь 
ура джай ка пус ты. Плю саў 
мност ва — за ха ван не ка-
рыс най пра сто ры скле па, 
зруч насць вы ка ры стан ня 
(ад рэ заў вя роў ку — за браў 
да до му), цыр ку ля цыя па вет-
ра і ін шыя.

Чым рас тлу ма чыць, што пры 
пры бліз на ад ноль ка вым скла дзе 
«ўдзель ні каў» ад ны квет ні кі вы-
клі ка юць за хап лен не, а ін шыя па-
кі да юць абы яка вы мі?

Сак рэт пос пе ху скла да ец ца ва ўме-
лым кам бі на ван ні рас лін роз най вы шы ні 
з роз ны мі фор ма мі рос ту, а так са ма ў 
зна хо джан ні эфект ных ра шэн няў па спа-
лу чаль нас ці афар бо вак кве так і ліс ця.

Але ёсць яшчэ ад на тон касць: у пры-
го жых квет ні ках, як пра ві ла, асар ты мент 
рас лін ад ны мі тра вя ніс ты мі мна га лет ні ка-
мі не аб мя жоў ва ец ца, най больш уда лыя 
не абы хо дзяц ца без кус тоў, цы буль ных і 
ад на лет ні каў.

Ка лі вы за ду ма лі раз біць змя ша ны 
квет нік, сэ ка но міць на пло шчы не атры-
ма ец ца. У за леж нас ці ад ве лі чы ні кус тоў, 
вы бра ных для па сад кі, яго шы ры ня бу дзе 
скла даць 1,5—3 м.

Ка лі ж з-за не вя лі кіх па ме раў участ ку 
квет нік вель мі аб ме жа ва ны па пло шчы, 
вар та вы зна чыць час, на які ў ім бу дзе 
пры па даць пік цві цен ня, па да браў шы ад-
па вед ныя рас лі ны.

І толь кі на вя лі кіх пло шчах (не ме ней 
за 20 кв. м) дзя ку ю чы пра віль на му пад-
бо ру рас лін і ўме лай рас ста ноў цы «сіл» 
мож на ства рыць квет нік, які бу дзе за хоў-
ваць пры ваб ны вы гляд круг лы год.

Пер шы этап — кус ты
Не за леж на ад па ме раў бу ду ча га квет ні-

ка па сад кі па чы на юць з кус тоў, якія па він ны 
ўтва рыць так зва ны шкі лет. Пры пад бо ры 
куль тур не аб ход на ары ен та вац ца на мер ка-
ва ную вы шы ню і аб' ём да рос лай рас лі ны.

Да лі ку най больш пры ваб ных кус тоў, 
якія пры го жа цві туць і на ват пас ля не-
каль кіх га доў не па ру шаць ме жаў квет ні-
ка, ад но сяц ца яз мін, дуб роў ка кус то вая, 
бэз і шмат лі кія ві ды спі рэі.

Веч на зя лё ныя дрэ вы і кус ты — «ма тэ-
ры ял» ідэа льны. І ся род іх са мшыт — рас-
лі на ну мар адзін: з да па мо гай аб ра за ння 
ёй мож на на даць лю бую фор му і за даць 
па трэб ную вы шы ню. Ці ка вы мі ка ля ро вы-

мі ак цэн та мі ўзба га ціць кар ці ну ў квет ні ку 
чыр ва на ліс ты бар ба рыс, які да стат ко ва 
ла яль на ста віц ца да аб ра за ння.

Дру гі этап — мна га лет ні кі
Услед за кус та мі вы са джва юць тра-

вя ніс тыя мна га лет ні кі. Па коль кі для не-
вя лі кіх квет ні каў іх вы бар зму ша на аб-
ме жа ва ны ўся го толь кі не каль кі мі ві да мі, 
стаў ку лепш ра біць на та кія даў га цве ты, 
як ка рэ оп сіс, мно га ка лос нік, эхі на цыя і 
ла ва тэ ра: яны бу дуць «тры маць кам па-
зі цыю» з лі пе ня па ве ра сень (а ла ва тэ ра 
— на ват да каст рыч ні ка).

Ад мыс ло вае зна чэн не мае так са ма дэ-
ка ра тыў насць ліс ця, і ў пер шую чар гу для 
рас лін, квет кі якіх не даў га веч ныя, на прык-
лад, як у ге ра ні. Ня змен на эфект на гля-
дзяц ца ў змя ша ных квет ні ках се раб рыс тае 
ліс це па лы ну і цём на-чыр во ныя гей хе ры.

Ад на лет ні кі і цы буль ныя — 
для паў на ты кар ці ны

Пус тэ чы па між гру па мі мна га лет ні каў 
мож на за паў няць на пра ця гу ўся го се зо на 
пя рэс ты мі ад на лет ні ка мі. Увес ну квет нік 
па краі эфект на ўпры го жаць стак рот кі 
і фі ял кі ра га тыя. А ўлет ку — ажур ныя 
квет ка выя воб лач кі вер бе ны.

Зра біць квет нік яшчэ пры га жэй шым 
да па мо гуць во сень скія па сад кі цы буль-
ных. Та ды ўвес ну, ка лі тра вя ніс тыя мна га-
лет ні кі толь кі-толь кі пач нуць пра чы нац ца, 
мус ка ры, кро ку сы і на рцы сы ўжо рас кве-
цяць зям лю све жы мі фар ба мі. Для ўзмац-
нен ня дэ ка ра тыў на га эфек ту вы са джваць 
іх лепш гру па мі.

Су час ныя бе ла ру-
сы доб ра ве да юць 
не толь кі ім ёны, але 
і ака ліч нас ці жыц ця 
зна ка мі тых на ву коў-
цаў све ту. Энш тэйн 
і Тэс ла, Па скаль і 
Кю ры-Скла доў ская, 
Фрэйд і Шлі ман — 
яны для не ка то рых 
бе ла ру саў па ад чу-
ван ні бліз кія, амаль 
што сва я кі ці су се-
дзі. І вель мі ма ла хто ве дае ім-
ёны зна ка мі тых бе ла рус кіх на-
ву коў цаў. Тым не менш по бач з 
на мі бы лі і ёсць знаў цы, чый ін-
тэ лект, ве ды, шы ры ня по гля даў, 
умен не шу каць і зна хо дзіць, не 
са сту па юць «зор кам» на ву кі су-
свет на га ўзроў ню.

Ка лі б мя не спы та лі: «Хто для вас 
узор на ву коў ца, ідэа льны ву чо ны?», 
то без за трым кі на зва ла б імя Ге на дзя 
Кі ся лё ва. Лі та ра ту раз наў ца, гіс то рык, 
ар хі віст, ча ла век, які, па сут нас ці, ад-
крыў для нас усю бе ла рус кую лі та-
ра ту ру ХІХ ста год дзя, бо да яго да-
сле да ван няў прак тыч на не іс на ва ла 
гэ тай куль тур най з'я вы ме на ві та як 
цэ лас най, паў на вар тас най кар ці ны. 
На яго ра хун ку сот ні ўзноў ле ных ім-
ёнаў і тэкс таў, рэ кан стру я ва ных па-
дзей і бія гра фій... Але, у пер шую чар-
гу, Кі ся лёў — апа вя даль нік, ча ла век, 
які рас каз вае пра мі ну лае так, што ад 
гэ тых гіс то рый не маг чы ма ада рвац-
ца. Ты ў іх ужы ва еш ся, спа чу ва еш іх 
ге ро ям, не на ві дзіш іх во ра гаў... Ты 
пла чаш над не спра вяд лі вас цю лё су 
і па чы на еш ве рыць ва ўваск ра шаль-
ную сі лу ка хан ня... Але са мае не ве-

ра год нае — ты 
за бы ва еш, што 
гэ тых лю дзей ня-
ма на све це! Смак 
той да лё кай эпо хі 
так яр ка і вост-
ра пе ра да дзе ны 
Кі ся лё вым, што, 
гар та ю чы ста рон-
кі, ты і бліз ка не 
пом ніш, што гэ та 
на ву ка, а не мас-
тац кі твор!

Вы хад кні гі «Смак Бе ла ру шчы ны», 
ку ды ўвай шлі два збор ні кі ар ты ку лаў 
гэ та га зна ка мі та га па да рож ні ка па 
да ро гах мі ну ла га, ёсць цу доў ны па-
да рунак для тых, хто не абы яка вы да 
Бе ла ру шчы ны. Пя ці сотс та рон ка вае 
вы дан не змя шчае два збор ні кі ар ты-
ку лаў — «Ра да вод нае дрэ ва», які ўжо 
вы хо дзіў у 1994 го дзе і, не па ба ю ся 
гэ та га вы зна чэн ня, стаў пу ця вод най 
зор кай для цэ ла га па ка лен ня бе ла-
рус кіх гіс то ры каў, і «Смак Бе ла ру-
шчы ны», які ра ней не вы да ваў ся.

Без умоў на, асаб лі вую ці ка васць 
уяў ляе гэ тая дру гая част ка кні гі, якая 
змя шчае та кую коль касць на ву ко вых 
ад крыц цяў, што іх, без пе ра больш-
ван ня, ха пі ла б на цэ лы да след чы ін-
сты тут. Не здзіў лю ся, ка лі ў бу ду чым 
гэ тыя тэкс ты, якія сам аў тар вы зна чыў 
як «кве рэн ды», бу дуць рас цяг ну ты бе-
ла рус кі мі пісь мен ні ка мі на сю жэ ты гіс-
та рыч ных ра ма наў. Ёсць што цяг нуць! 
Тым больш што Кі ся лёў ні ко лі не быў 
фі лі сцё рам, су хім за нуд ным на ву коў-
цам, а ўмеў пі саць жы вой, воб раз най 
мо вай, той мо вай, якой ка рыс та юц ца 
ванд роў ні кі, аван ту рыс ты і пісь мен ні-
кі пры год ніц кіх жан раў. У кве рэн дзе 
«Фан то мы тай ных ар хі ваў» да след чык 

пі ша пра ге роя паў стан ня 1863 го да 
Зыг мун та Мі ней ку: «Так што аў тар 
ліс та во ка мае вост рае, нюх вы дат-
ны, умеў ба чыць (на ват прад чу ваць) 
буй ных, ка ла рыт ных, не ар ды нар ных 
лю дзей». Та кое ўра жан не, што за ха-
піў шы ся сва ім ге ро ем Кі ся лёў апі саў 
ся бе! Да рэ чы, гэ ты са мы зга да ны 
Зыг мунт уцёк з сі бір скай ка тар гі і стаў 
га на ро вым гра ма дзя ні нам Грэ цыі — 
чым не ге рой ра ма на ці пры год ніц ка га 
філь ма?

Ад нак, што ці ка ва, у но вай кні зе 
Кі ся лё ва ёсць не толь кі ідэа льныя 
ге роі... Час не меў бы са праўд на га 
сма ку без со лі і го ры чы. І та кой — не 
заў сё ды пры ем най, але важ най і па-
трэб най но тай у кні зе — ста лі парт рэ-
ты ан ты ге ро яў: здрад ні каў, да но счы-
каў, шпі ё наў. Вось чы та ем пра та ко га: 
«Яс на, што гэ та не да нос чык-ама тар 
(ха па ла і та кіх ва ўсе ча сы), а ней-
кі тай ны агент, плат ны су пра цоў нік 
ІІІ ад дзя лен ня. (Пі шу чы пра не бяс-
пе ку, «Ула дзі мір», маг чы ма, прос та 
на бі ваў са бе ца ну.) Хто ж ме на ві та? 
Тай ная аген ту ра не рас кры ва ла ся, 
спа сы лац ца на са праўд ныя ім ёны не 
бы ло пры ня та... Ад нак па ча кай це. На 
ар ку шы 7 той са май спра вы жан да-
ры ўсё ж пра га ва ры лі ся, па зна чыў-
шы са бе для па мя ці: «...извлечены 
из письма Бер нац ко го». Вось вам і 
проз ві шча шпі ка».

На огул, гэ ты не ве ра год ны для бе-
ла рус кай су час най на ву кі жанр рос-
шу каў — «кве рэн даў» — па тра буе 
асоб на га сло ва. І хо чац ца, каб гэ та 
бы ло жы вое і трап нае сло ва са мо га 
Ге на дзя Кі ся лё ва.

«Ге не ра лы хва ляц ца вый гра ны мі 
біт ва мі, да след чы кі вя дуць ра ху нак 
зна ход кам, ра ду юц ца ад крыц цям, ка-

лі яны зда ра юц ца, плён ным дум кам, 
гі по тэ зам.

Ці не са мы пры ця галь ны для мя-
не жанр — по шук. Тут па чу ва ю ся 
най больш упэў не на. Ка лі рас каз ваю 
пра пе ры пе тыі по шу каў, пра шлях 
да зна ход кі, ад чу ваю, як мае вет ра-
зі на паў ня юц ца спры яль ным спа да-
рож ным вет рам. Гуч нае, як заў сё ды, 
за гад ка ва-ўзнёс лае ла цін скае сло ва 
«quaerenda» азна чае «рэч, якую шу-
ка юць». Так ці амаль так (kwerenda) 
на шы блі жэй шыя су се дзі і парт нё ры 
па гіс то рыі па ля кі на зы ва юць ву чо-
ныя по шу кі ў ар хі вах і біб лі я тэ ках. 
Зда ец ца, ці не ўсё жыц цё за хап ля ю ся 
та кі мі рас коп ка мі-рас сле да ван ня мі, 
але доў га не ве даў, што зай ма ю ся 
«кве рэн да мі».

Ха чу, каб гэ тае ўпа да ба нае ад мет-
нае сло ва пра гу ча ла і па-бе ла рус ку. 
Тым больш што на шы аду ка ва ныя 
прод кі з ім пэ там грыз лі і ла ці ну, і 
паль шчы ну.

А што да «шу ка най рэ чы», мэ ты 
по шу каў, то для мя не, як і для ўсіх 
нас, гэ та заў сё ды на ша Бе ла русь, яе 
гіс то рыя, куль ту ра і лі та ра ту ра, яе вы-
зволь ны і на цы я наль ны рух і ста сун кі 
з су се дзя мі.

Ша лё ныя хва лі гіс то рыі б'юць у 
раз' е дзе ную ча сам і ня го да мі Вы спу 
Бе ла ру шчы ны. Ма цуй ма яе бе ра гі».

Скла да на ска заць, ці на бу дзе 
пра цяг у на цы я наль най на ву цы гэ ты 
ра ман тыч ны, уз нёс лы, за хап ляль ны 
жанр. Але хо чац ца спа дзя вац ца што 
пад вет ра зем но вай кні гі Ге на дзя Кі-
ся лё ва ў нас з'я віц ца чар го вае па-
ка лен не чы та чоў, ад да ных свет лым 
ідэа лам Бе ла ру шчы ны.

Ган на КІС ЛІ ЦЫ НА
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МАС ТАЦ ТВА 
КАМ БІ НА ВАН НЯ РАС ЛІН

ЗА ХОЎ ВА ЕМ КА ПУС ТУ

Кры ты ка на шпіль цыКры ты ка на шпіль цы  ��

ЧА ЛА ВЕК, ЯКІ АД КРЫЎ БЕ ЛА РУС КУЮ АТ ЛАН ТЫ ДУ

Між на род ны 
«Ві цеб скі ліс та пад»

Ня змен ным спа да рож ні кам 
во се ні ў Ві цеб ску з'яў ля ец ца 
фес ты валь аў тар скай пес ні 
«Ві цеб скі ліс та пад» — адзін з 
най ста рэй шых на тэ ры то рыі 
бы ло га СССР. Вось ужо 26 ра-
зоў гэ ты бе ла рус кі бар даў скі 
фо рум збі рае аў та раў-вы ка-
наў цаў, му зы кан таў, паэ таў з 
роз ных кра ін све ту.

— І ў чар го вую «ліс та па даў-
скую» во сень бу дуць пра доў-
жа ны фес ты валь ныя тра ды цыі. 
У кан кур сан таў ёсць маг чы масць 
па зма гац ца за зван не лаў рэ а таў у 
трох на мі на цы ях: аў тар, вы ка наў-
ца, ду эт. Пры ём за явак на ўдзел 
ажыц цяў ля ец ца да 15 каст рыч ні-
ка (уключ на) па ад ра се: Ві цебск, 
ву лі ца Ма я коў ска га, дом 1, каб. 
14. Узор за яў кі мож на знай сці на 
сай це www.gck.by. Пер шае кон-
курс нае пра слу хоў ван не прой дзе 
19 каст рыч ні ка ў Цэнт ры куль ту ры 
«Ві цебск» . Чле ны жу ры, вя до мыя 
бар ды, вы зна чаць пе ра мож цаў. 
Але ім ёны апош ніх бу дуць агу ча ны 
толь кі на на ступ ны дзень: 20 каст-
рыч ні ка ў тым жа Цэнт ры куль ту ры 
«Ві цебск» ад бу дзец ца га ла-кан-
цэрт «Му зыч ны пра спект», — па-
ве да мі лі ў арг ка мі тэ це фес ты ва лю. 
У дру гім ад дзя лен ні га ла-кан цэр та 
вы сту пяць вя до мыя бар ды: Ма рыя 
Груш нік (Мінск), Але ся Мядз ве дзе-
ва, Мі ха іл Ру бін (Ві цебск), На тал ля 
Са лаў ё ва (Грод на), Мі ха іл Ба ша коў 
(Санкт-Пе цяр бург) і ін шыя. У рам-
ках фес ты ва лю прой дзе соль ны 
кан цэрт «У ста рым го ра дзе» Анд-
рэя Ка ра лё ва — ві цеб ска га спе ва-
ка, паэ та, кам па зі та ра, удзель ні ка 
шмат лі кіх му зыч ных кон кур саў і 
тэ ле ві зій ных пра ек таў. А ў кан цэр-
це «Во сень скія ма ты вы» возь муць 
удзел за про ша ныя ар тыс ты з Мін-
ска, Брэс та, Ба ра на ві чаў, Грод на, 
Ор шы, ін шых га ра доў.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.


