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

Якуб КОЛАС.
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КА ПУС ТА РА МА НЕС КА
Ага род нi на, якая вы гля дае як пры шэ лец, з'яў ля-

ец ца блiз кiм сва я ком квяцістай ка пус ты i бро ка лi, 
толь кi яго да лi кат на-зя лё ныя су квец цi не круг ля вай 
фор мы, а ко ну са па доб най i раз мя шча юц ца на ка ча-
не па спi ра лi. Да рэ чы, яго фор ма слу жыць на го дай 
для жар таў. Ка жуць, што ка чан ра ма нес кi вы паў з 
ля та ю чай та лер кi дзесь цi ў Iта лii, ад куль гэ тая ка пус-
та ро дам. У ра ма нес кi шмат ка рыс ных рэ чы ваў i ма-
ла аба ло нi ны, за кошт ча го яна лёг ка за свой ва ец ца. 
Пры пры га та ван нi ра ма нес кi не ўзнi кае ха рак тэр на га па ху ка пус ты, якi мно гiя 
так не лю бяць. Га та ваць ра ма нес ку мож на як звы чай ную бро ка лi — ва рыць, 
ту шыць, да да ваць у са ла ты i ў па сту. Ма тэ ма ты кi сцвяр джа юць, што на пры-
кла дзе ра ма нес кi мож на тлу ма чыць геа мет рыч нае па няц це «фрак тал».

ЁШ ТА
Каб даць наз ву пло ду ка хан ня па рэч ак i агрэс ту, ёш це, злу чы лi два ня мец-

кiя сло вы Johannisbeere (па рэч ка) i Stachelbeere (агрэст). Яга ды ёш ты амаль 
чор на га ко ле ру, па ме рам з вiш ню, ма юць кiс ла-са лод кi смак, тро хi вя жуць i 
пры ем на ад да юць па рэч камі.

Ства рыць па рэч кі ве лi чы нёй з агрэст, але пры гэ тым без ка лю чак ма рыў яшчэ 
Мi чу рын. Ён змог вы вес цi агрэст цём на-фi я ле та ва га ко ле ру, якi атры маў наз ву 
«Маўр чор ны». Пры клад на ў той жа час у Бер лi не над ства рэн нем гiб ры да пра-
ца ваў Пол Ло рэнц. Да 1939 го да ён вырасціў 1000 са джан цаў, з якiх на мер ваў ся 
вы браць леп шы, але па ча ла ся Дру гая су свет ная вай на. I толь кi ў 1970 го дзе ня мец-

кi ву чо ны Ру дольф Баў эр змог ства рыць iдэа-
льны гiб рыд. Ця пер iс ну юць два га тун кi ёш ты: 
«Чор ны» i «Чыр во ны» — ка рыч не ва-бар до ва га 
i бляк ла-чыр во на га ко ле раў ад па вед на.

Куст ёш ты за се зон пры но сiць 7-10 кг ягад, 
якiя вы ка рыс тоў ва юц ца ў дэ сер тах, хат нiх на-
рых тоў ках i на ват для ара ма ты за цыi га зi роў кi. 
Ёш ту ра яць ес цi пры страў нi ка ва-кi шач ных 
за хвор ван нях, для па ляп шэн ня кро ва зва ро ту 
i вы вя дзен ня з ар га нiз ма ра дые ак тыў ных рэ-
чы ваў i цяж кiх ме та лаў.

Да вай це ўспом нім пра ага род ні ну, якая мо-
жа рас ці і да ваць ура джай круг лы год — спа-
чат ку ў ага ро дзе, а за тым і до ма, у ква тэ ры.

Усім даў но вя до ма, што цы бу ля змя шчае 
фі тан цы ды, бія ла гіч на ак тыў ныя рэ чы вы, якія 
за бі ва юць хва ро ба твор ныя мік ро бы і па вя ліч-
ва юць су пра ціў ляль насць ар га ніз ма да роз-
ных за хвор ван няў. Узім ку, ка лі за акном снег, 
зя лё ная цы буль ка мо жа рас ці ў ва зо нах. На 
зе ля ні ну доб ра вы рошч ваць Стры гу ноў скі. Гэ та 
мно га за чат ка вы га ту нак цы бу лі. У ага род ную 
зям лю шчыль на, праз 2 см ад ну ад ад ной, са-
джа ем вель мі буй ныя цы бу лі ны, па лі ва ем цёп-
лай ва дой. Праз два тыд ні атрым лі ва ем шмат 
зе ля ні ны. Пас ля зрэз кі пад корм лі ва ем цы бу лю 
вад кім на сто ем жы ва кос ту з кра пі вой (з су хой 
сы ра ві ны) і на сто ем пту шы на га па мё ту, і цы бу-
ля пра цяг вае рас ці і це шыць ура джа ем.

На зе ля ні ну вы рошч ва юць і ін шыя цы бу лі 

— ба тун, шніт-цы бу лю, шмат' ярус ную. Цы-
бу ля-ба тун — шмат га до вая рас лі на, вель мі 
па доб ны на рэп ча тую цы бу лю, толь кі не дае 
са праўд най цы бу лі ны. До ма ў ва зо не ба тун 
рас це з во се ні да вяс ны, і да гля даць яго трэ ба 
гэ так жа, як і рэп ча тую цы бу лю.

Шніт-цы бу ля — ад на з пер шых ага род ных 
куль тур, якія да юць ра на ўвес ну ві та мі на вую зе-
ля ні ну. Віль га це лю бі вая цы бу ля ўтва рае моц на 
га лі на ва ныя кус ці кі з труб час тым шы ла па доб-
ным ліс цем, якое вель мі ба га та на аскар бі на вую 
кіс ла ту (да 75%/мг). Ліс це гэ тай цы бу лі змя шчае 
каль цый, фос фар, ві та мі ны, эфір ныя алеі. Зе ля-
ні ну зра за юць у шніт-цы бу лі час та, бо яна хут ка 
гру бее, і ўжы ва юць яе ў све жым вы гля дзе ва 
ўсіх стра вах. Для вы рошч ван ня цы бу лі до ма ў 
ва зо не са джа юць уво сень. Вы коп ва юць кус цік 
(а гэ та су цэль ны дзё ран — дроб ныя лжы выя 
цы бу лі ны, шчыль на пры лег лыя ад на да ад ной) 

з зям лёй, аб ра за юць вярш кі і ста вяць у пры цем-
не нае мес ца, па пя рэд не па ліў шы цы бу лю. Ка лі 
з'я вяц ца пер шыя да лі кат ныя ліс точ кі, вы стаў ля-
юць ва зон з цы бу ляй на акно.

Вель мі хут ка мож на атры маць ура джай 
крэс-са ла ты. Ус хо ды з'яў ля юц ца на 4—5-ы 
дзень, а праз 2 тыд ні ўжо збі ра юць зе ля ні ну. 
Ліс це асця рож на зра за юць, і вель мі хут ка 
ад рас тае но вае. Крэс-са ла та вель мі ка рыс-
ная пры аві та мі но зе, змя шчае рэ чы вы, якія 
па ляп ша юць пра цэс стра ва ван ня.

Ліс та вая гар чы ца змя шчае ві та мін С, гар-
чыч ны эфір ны алей, мі не раль ныя рэ чы вы. 
Ліс це яе га то вае да ўжы ван ня праз 3 тыд ні 
пас ля з'яў лен ня ўсхо даў. 

У лю бой ста дыі па спя ван ня смач ная яшчэ 
ад на хут ка спе лая ран няя ага род нін ная куль-
ту ра — кі тай ская ка пус та. Ужо праз тры тыд ні 
пас ля па се ву атрым лі ва юць ура джай.

ЯК І КА ЛІ ЎНО СІЦЬ ГНОЙ?
Лю бы да свед ча ны са доў нік 

і ага род нік ад ка жа: у каст рыч-
ні ку, пры во сень скай пе ра коп-
цы гле бы. Уня сен не гною мы 
ня рэд ка ад кла да ем «на по-
тым», раз во зім «дух мя ныя» 
куп кі на ўчас так, якія ня рэд ка 
па доў гу псу юць яго знеш ні вы-
гляд. Да та го са ма га ча су, па-
куль не за ка па ем гной у гле бу. 
У вы ні ку — не па збеж на губ ля-
ец ца ледзь ці не ўся яго каш тоў насць. Лю бы аг ра ном 
вам ска жа: най боль шую каш тоў насць мае або све жы 
гной, які ўно сяць у гле бу без уся кіх пра ма ру джан няў, 
або той, што па спеў пе ра тва рыц ца ў пе ра гной у вы ні ку 
пра віль на га кам па ста ван ня.

На жаль, на спра ве мы звы чай на вы ка рыс тоў ва ем той, 
што мае зу сім не вя лі кую каш тоў насць і дзе га лоў ныя па-
жыў ныя рэ чы вы па спе лі знік нуць ра зам з па хам...

Як жа быць? Ка лі ўжо куп ляць све жы гной, то вы ка-
рыс тоў ваць яго лепш не ад клад на. А ка лі ёсць свая жы-
вё ла, то гной трэ ба скла даць у ад га ро джа нае гно ес хо ві-
шча, па маг чы мас ці, ушчыль няць і праз кож ныя 60-70 см 
аба вяз ко ва пе ра кла даць плас том са ло мы, ліс ця, тор фу 
ці прос та зям лі (пі ла він не і габ люш ка не па жа да ныя, бо 
пры вод зяць да вя лі кіх страт азо ту).

Пры друз лай клад цы ў вя лі кіх ку чах (звыш 2,5 мет ра) 
гной моц на ра за гра ва ец ца, і па жыў ныя рэ чы вы, якія 
змя шча юц ца ў ім, рас кла да юц ца і зні ка юць. За ха ван-
ню іх спры яе да да так у све жую ар га ні ку двух ад сот каў 
су пер фас фа ту.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

За 56-59 ты сяч «аме ры кан цаў» 
мож на на быць ад на па ка ёў ку ў ад-
да ле ным ад цэнт ра ра ё не (на прык-
лад, ка ля кі на тэ ат ра «Кі еў» або ў 
Зя лё ным Лу зе). Гас па да ры на ват 
інт ры гу юць па тэн цы яль ных па куп-
ні коў зроб ле ным ра мон там і шкло-
па ке та мі. Пло шча та кіх ква тэр — ад 
29 да 34 кв.м.

Ма ю чы 60-70 ты сяч до ла раў, па-
куп нік мо жа прэ тэн да ваць на ква-
тэ ру не па да лёк ад стан цыі мет ро 
і з больш-менш нар маль ным ра-
мон там. Так, ад на па ка ёў ка ў па пу-
ляр ным ся род па куп ні коў Фрун зен-
скім ра ё не на пра спек це Пуш кі на 
каш туе тро хі больш за 64 ты ся чы 
«зя лё ных». За та кую ж су му мож-
на на быць ква тэ ру ў на васт рой цы 
на Паў днё вым За ха дзе, дзе ў хут-
кім ча се абя ца юць ад крыць но вую 
стан цыю мет ро «Ма лі наў ка». Па ка-
заль на, што за 60-70 ты сяч до ла раў 
пры жа дан ні мож на лёг ка на быць 
трох па ка ё вую ква тэ ру ў лю бым з 
аб лас ных га ра доў. Але пра гэ та ні-
жэй.

ШЧАС ЦЕ НЕ Ў МЕТ РА ЖЫ?
Са мая тан ная двух па ка ё вая ква-

тэ ра ў Мін ску, якую мне ўда ло ся 
знай сці, каш туе 49,7 тысячы до ла-
раў і зна хо дзіц ца ў за вул ку Баг да-
но ві ча. Пло шча яе — 34 кв.м. Да лей 
раз беж ка ідзе амаль у 12 ты сяч до-
ла раў. Так, ква тэ ра на ву лі цы Лер-

ман та ва са сціп лай пло шчай у 32 
кв.м каш туе 61,5 тысячы до ла раў. 
У той жа час, чым та кое «шчас це» 
ад роз ні ва ец ца ад звы чай най ад на-
па ка ёў кі, ска заць цяж ка. На ту раль-
на, не мет ра жом.

Так са ма ёсць пра па но вы двух-
па ка ё вак за 68, 70 і больш ты сяч 
до ла раў: гэ та не вя лі кія ква тэ ры, 
пло шча якіх 40-42 кв.м у Ле нін скім 
ра ё не (ву лі ца Ко зы раў ская), Са-
вец кім (ву лі ца Каль цо ва), Пар ты-
зан скім (за ву лак Шчар ба ко ва). У 
ся рэд нім жа та кая ква тэ ра ў ста лі-
цы каш туе 80-100 ты сяч до ла раў. 
На прык лад, ква тэ ра (42 кв.м, з ра-
мон там) ка ля стан цыі мет ро «Пра-
ле тар ская» каш туе 85 ты сяч до ла-

раў, а ў мік ра ра ё не Су ха ра ва, што 
ў Фрун зен скім ра ё не, — ужо 105 
ты сяч до ла раў, ха ця амаль кож ны 
пра да вец не су праць тор гу. Пры-
чым ня рэд ка мож на скі нуць ад 2 да 
8 ты сяч «зя лё ных».

СТА ЛІ ЦА ЦІ ПЕ РЫ ФЕ РЫЯ?
На ву лі цы Фаб ры цы у са, што ў 

Мас коў скім ра ё не, пра да юць трох-

па ка ё вую ква тэ ру за 76 тыс. до ла-
раў. Гэ та ці не са мы тан ны ва ры-
янт. Мет раж яе скла дае, згод на з 
ін фар ма цы яй у аб' яве, пры клад на 
48 кв.м. А вось на ву лі цы Фаб рыч-
най (не па да лёк ад стан цыі мет ро 
«Пра ле тар ская») ква тэ ра агуль най 
пло шчай тро хі больш за 56 «квад-
ра таў» каш туе 81 тыс. до ла раў.

Больш за ўсё пра па ноў для па-
куп ні коў ёсць у ца на вой ка тэ го рыі 
ад 100 ты сяч до ла раў. Так, у Кун-
цаў шчы не трох па ка ё вую ква тэ ру 
(пло шча яе — 79,5 кв.м) мож на на-
быць за 115 тыс. до ла раў.

Для па раў на ння, у аб лас ных га-
ра дах з рын кам трох па ка ё вых ква-
тэр на зі ра ец ца та кі рас клад:

у Брэс це трох па ка ёў ку мож на 
на быць у ся рэд нім за 60 ты сяч до-
ла раў;

у Грод не — за 63 ты ся чы;
у Ві цеб ску — за 62 ты ся чы;
у Ма гі лё ве — за 55-60 ты сяч;
у Го ме лі — за 65 ты сяч до ла-

раў.

НЕ РА ЗУМ НАЯ ЦА НА 
ЗА «РА ЗУМ НУЮ» КВА ТЭ РУ

Ка лі пра па но вы са май тан най 
ква тэ ры знай сці яшчэ больш-менш 
рэ аль на, то са мую да ра гую (ха ця б 
дзе ля ці ка вас ці) вы явіць бу дзе не 
так прос та. Так, у ад ной з но ва бу-
доў ляў Се раб ран кі пра па ну юць эліт-
нае ад на па ка ё вае жыллё за 95 ты-
сяч до ла раў, а за 100 ты сяч мож на 
да зво ліць са бе ква тэ ру не па да лёк 
ад стэ лы «Мінск — го рад-ге рой». 
Пры чым у ца ну жыл ля, акра мя зроб-
ле на га ра мон ту, ува хо дзіць і кошт 
бы та вой тэх ні кі. Ка лі ці ка ва, пло шча 
та кой ква тэ ры скла дае 38 кв.м.

Хто з мін чан і гас цей ста лі цы 
не ве дае вя лі ка га но ва га до ма ў 
Тра ец кім прад мес ці! Гэ ты бу ды нак, 
да рэ чы, уз ве дзе ны па тэх на ло гіі 
«ра зум ны дом» — з ліч ба вым ві-
дэа да ма фо нам, дат чы ка мі ўцеч кі 
ва ды, дат чы ка мі ру ху ў ква тэ ры, а 
так са ма маг чы мас цю за даць пэў-
ную тэм пе ра ту ру па вет ра ў кож ным 
па коі. Дык вось, ад на па ка ё вую ква-

тэ ру на трэ цім па вер се там пра да-
юць за 297 тыс. до ла раў.

На пра спек це Не за леж нас ці ў 
до ме, які з'яў ля ец ца гіс то ры ка-ар хі-
тэк тур ным пом ні кам, двух па ка ёў ка 
каш туе 160 ты сяч до ла раў. Мет раж 
гэ тай ква тэ ры — 58 «квад ра таў». 
На Кар ла Марк са ква тэ ру ў 60 кв.м 
з еў ра ра мон там, мэб ляй і бы та вой 
тэх ні кай пра да юць за 270 ты сяч. 
Ін шая «дву шка» на той жа ву лі цы 
з еў ра ра мон там, але мет ра жом, 
роў ным 84 «квад ра там», каш туе 
324 ты ся чы до ла раў.

�   � �
На ту раль на, кож ны сам вы бі рае, 

у якім го ра дзе жыць і якая ква тэ-
ра яму па трэб на. Але ка лі цэ ны за 
ад ны і тыя ж умо вы па чы на юць ад-
роз ні вац ца ў не каль кі ра зоў толь кі 
з-за та го, што ква тэ ра ста ліч ная і 
ні чо га, што вы бі рац ца з яе ў го рад 
трэ ба га дзі ну, — гэ та пры му шае за-
ду мац ца. Ці трэ ба вы кід ваць та кія 
гро шы, ка лі за га дзя ве да еш, што 
ква тэ ра та го не каш туе?

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ.

КОЛЬ КІ КАШ ТУЕ СТА ЛІЧ НЫ ДАХ КОЛЬ КІ КАШ ТУЕ СТА ЛІЧ НЫ ДАХ 
НАД ГА ЛА ВОЙ?НАД ГА ЛА ВОЙ?

Ма ю чы 60-70 ты сяч 
до ла раў, па куп нік мо жа 
прэ тэн да ваць на ква тэ ру 
не па да лёк ад стан цыі мет ро 
і з больш-менш нар маль ным 
ра мон там. 

Хто з мін чан і гас цей ста лі цы 
не ве дае вя лі ка га но ва га до ма 
ў Тра ец кім прад мес ці! Гэ ты 
бу ды нак, да рэ чы, уз ве дзе ны 
па тэх на ло гіі «ра зум ны дом». 
Дык вось, ад на па ка ё вую 
ква тэ ру на трэ цім па вер се там 
пра да юць за 297 тыс. до ла раў.

СА КА ВІ ТАЯ ЗЕ ЛЯ НІ НА КРУГ ЛЫ ГОД

НЕ ЗВЫ ЧАЙ НАЯ АГА РОД НI НА I СА ДА ВI НА КА ЛІ ЁСЦЬ ПЛАН ШЭТ — 
ДЗЕ ЦЯМ НЕ ДА РАЗ МОЎ...

Як вы свет лі лі аме ры кан скія да след-
чы кі, кож нае трэ цяе дзі ця ў ЗША па-
чы нае ка рыс тац ца ма біль ным тэ ле-
фо нам або план шэт ным кам п'ю та рам 
яшчэ да та го, як на ву чыц ца раз маў-
ляць.

«На стаў ні кі, баць кі, ура чы, спе цы я ліс ты 
па дзі ця чым раз віц ці па га джа юц ца, што 
элект рон ныя ўстрой ствы, якія вы ка рыс тоў-
ва юц ца дзець мі, мо гуць аказ ваць вель мі 
моц ны эфект — як ста ноў чы, так і ад моў-
ны — на іх ву чо бу, са цы яль нае раз віц цё 
і па во дзі ны. Адзі ны спо саб мак сі маль на 
па вя лі чыць па зі тыў ны ўплыў на дзі ця — 
мець дак лад нае ўяў лен не, якую ро лю тыя 
ады гры ва юць у іх жыц ці, якія га джэ ты яны 
вы ка рыс тоў ва юць, для ча го і як гэ та за ле-
жыць ад уз рос ту, по лу дзі ця ці або са цы-
яль на-эка на міч на га ста ту су яго сям'і», — 
пі шуць аў та ры ар ты ку ла, апуб лі ка ва на га 
на сай це да след чай ар га ні за цыі Common 
Sense Medіa.

Гру па пад кі раў ніц твам Вік то рыі Рай-
даўт з Common Sense Medіa ў 2011 го дзе 
ўжо пра во дзі ла да сле да ван не па гэ тай 
тэ ме. Праз два га ды вы ра шы лі аца ніць, 
як змя ні ла ся коль касць юных ка рыс таль-
ні каў роз ных устрой стваў, і за пра сі лі паў-
дзель ні чаць у да сле да ван ні амаль 1,5 ты-
ся чы сем' яў, якія вы хоў ва юць дзя цей ва 
ўзрос це да 8 га доў. На ву коў цы ці ка ві лі ся 
ў баць коў, коль кі ча су дзі ця тра ціць на 
ві дэа гуль ні або, на прык лад, на пра гляд 
муль ты каў.

Вы свет лі ла ся, што на пра гляд тэ ле ві-
за ра, гуль ні на кам п'ю та ры, план шэ це і 
ма біль ным тэ ле фо не ў двух га до вых ма-
лых ідзе ка ля га дзі ны, амаль дзве га дзі ны 
— у дзя цей двух—ча ты рох га доў і амаль 
2,5 га дзі ны — у пя ці—вась мі га до вых дзя-
цей.

А фа ва ры там ся род дзі ця чых пе ра ваг 
за ста ец ца тэ ле ба чан не. Пры гэ тым яго аду-
ка цый ная функ цыя вы шэй шая, чым у ін шых 
устрой стваў: ка ля 61% дзя цей час та гля-
дзяць па тэ ле ба чан ні роз ныя на ву чаль ныя 
пра гра мы.

Ад нак но выя га джэ ты па сту по ва на бі-
ра юць па пу ляр насць. Так, ка ля 38% дзя-
цей па чы на юць ка рыс тац ца імі яшчэ да 
та го, як на ву чац ца раз маў ляць: з 2011 
го да па каз чык вы рас амаль у ча ты ры ра-
зы! На ву коў цы тлу ма чаць гэ тую тэн дэн-
цыю пра ста той у ка ры стан ні ма біль ні ка мі 
і план шэ та мі.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.


