
14 лістапада 2013 г.НАПРЫКАНЦЫ

 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 8.35 17.12 8.37
Вi цебск — 8.30 16.57 8.27
Ма гi лёў — 8.25 17.02 8.37
Го мель — 8.16 17.05 8.49
Гродна — 8.49 17.29 8.40
Брэст    — 8.44 17.35 8.51

Iмянiны
Пр. Ульяны, Аляксандра, Дзмітрыя, 
Дзям’яна, Івана, Кузьмы, Сяргея, 
Фёдара, Якава.
К. Андрэя, Лаўрэнція, Уладзіміра, 
Юзафа.

Месяц
Поўня 17 лістапада. 
Месяц у сузор’і Авена. 
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1812 год — на ра дзіў ся (вёс-
ка Кро шын, ця пер Ба-

ра на віц кі ра ён) Паў люк Баг рым 
(Па вел Во сі па віч Баг рым), бе ла-
рус кі па эт. За рас паў сюдж ван не 
ан ты пры гон ніц кіх вер шаў быў 
зда дзе ны ў рэ кру ты (праў да, гэ та 
да ку мен таль на не па цвер джа на). 
Пра ца ваў у Кро шы не ка ва лём. 
Да на шых дзён за ха ва ў ся толь кі 
адзін верш — «Зай грай, зай грай, 
хлоп ча ма лы», шэ дэўр бе ла рус-
кай лі ры кі ХІХ ст. У Кро шын скім 
кас цё ле за хоў ва ец ца ме та ліч ная 
жы ран до ля ра бо ты Баг ры ма — 
узор мас тац ка га ка ван ня. Па мёр 
у 1891 го дзе. У 1985-м у Кра шы не 
ад кры ты му зей на род на га мас-
тац тва і ра мёст ваў імя Баг ры ма.

1840 год — на ра дзіў ся сла-
ву ты фран цуз скі жы-

ва пі сец Клод 
Ма нэ. Ка лі 
ка жуць, што 
ім прэ сі я ніс ты 
ўме лі за ха-
ваць «мо мант 
ня  спын на  га 
ру ху жыц ця», 
то, перш за 
ўсё, ма юць 
на ўва зе кар ці ну Ма нэ «Буль-
вар Ка пу цы нак у Па ры жы». Ад-
нак гэ тая кар ці на, па ка за ная на 
Пер шай вы ста ве ім прэ сі я ніс таў, 
ста ла ад ной з тых, якія вы клі ка-
лі най больш на сме шак і на па дак 
пуб лі кі і прэ сы.

1933 год — на ра дзіў ся (вёс-
ка Ніў кі Ча чэр ска га 

ра ё на) Вац лаў Юль я на віч Мінь ко, 
бе ла рус кі ву чо ны ў га лі не геа дэ-
з іі, док тар тэх ніч ных на вук (1993). 
Аў тар на ву ко вых прац па геа дэз іі 
і фо та та па гра фіі.

Анд рэй ВО ЛЯН, фі ло саф, ідэ-
о лаг Рэ фар ма цыі:

«За ко ны — глу хія і ня ўмоль-
ныя. З іх больш ка рыс ці 
сла бо му, а не моц на му».
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Жон ка ў ка ман дзi роў цы, тэ ле фа нуе 
му жу:

— Ты як там? З ба ба мi не гу ля еш?
— Што ты!
— А по суд хоць мы еш?
— Ну вось яшчэ — у гас цях мне по суд 

не ха па ла мыць!

Па ча ты вы пуск укра iн ска га ана ла гу 
ляль кi Бар бi — Ак са ны.

У кам плект ува хо дзяць: яе ся бар Мi-
ко ла, ха та, лет няя кух ня, два гек та ры 
ага ро да, рыд лёў ка, граб лi, атру та для 
ка ла рад скiх жу коў.

Што вы бу дзе це ра бiць, ка лi ўба чы це 
зя лё на га ча ла веч ка?

60% — кi ну пiць!
30% — пач ну пiць!
9% — пай ду на пры ём да псi хi ят ра!
I толь кi ад на дзяў чы на ска за ла: «Пач ну 

пе ра хо дзiць да ро гу».
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Сё мы се зон Belarus 
Fashіon Week by Marko 
не толь кі па ра да ваў 
пуб лі ку мност вам ці ка вых 
ра шэн няў, якія ўжо заўт ра 
бу дуць су пер мод ны мі, і 
па ка заў, што ай чын ным 
ды зай не рам ёсць ку ды 
рас ці, але і даў на го ду для 
роз ду му.

ДЗЕ ТА ЛІЮ РА БІЦЬ 
БУ ДЗЕМ?

На ступ ную вяс ну і ле та бе ла-
рус кія ма дэль е ры пра па ну юць 
су стра каць ва ўсім як ма га больш 
на ту раль ным і бліз кім да пры ро-
ды. Лён, ба воў на, шоўк, каш мір 
пры род ных ко ле раў — пя соч на-
га, зя лё на га, бі ру зо ва га, ва лош-
ка ва га, ша ка лад на га, фі ял ка ва-
га, пун со ва га, віш нё ва га, со неч-
на га жоў та га — як пры глу ша ных, 
спа кой ных, так і сме лых, на ват 
дзёрз кіх, ва ўсе маг чы мых кам-
бі на цы ях з кла січ ны мі чор ным, 
бе лым і шэ рым; руч ная афар-
боў ка, яр кія прын ты, ску ра ныя 
і вя за ныя эле мен ты — усё гэ та 
абя цае быць мод ным. Га рад скі 

стыль спа лу чае ра ман тыч ную 
ўзнёс ласць і пра ду ма ную прак-
тыч насць, зна ро чыс тую ня дбай-
насць па пу ляр на га «пі жам на га» 
сты лю і стры ма ную эле гант насць 
кла сі кі. Мно гія ма дэ лі пра ду-
гледж ва юць, што ў гэт кім убо ры 
мож на ран кам пай сці на пра цу, а 
ве ча рам — «у свет», не губ ля ю-
чы час на пе ра апра на нне.

Муж чын скіх ма дэ ляў на па ка-
зах 7-га се зо на BFW by Marko 
бы ло ня шмат, але тыя, што бы лі, 
вы клі ка лі бур ныя апла дыс мен ты 
і га ра чыя аб мер ка ван ні ў ку лу а-
рах. Каб быць у трэн дзе, ды зай-
не ры пра па ну юць бе ла ру сам на-
ле та пры трым лі вац ца трох «не»: 
не га ліц ца, па кі нуў шы са бе кар-
сар скую ба ра ду, не ба яц ца яр кіх 
фар баў і не ах вя ра ваць улас най 
ін ды ві ду аль нас цю на ка рысць мі-
фіч най «гра мад скай дум кі».

ВЕ ШАЦЬ НЯ МА КУ ДЫ, 
А НА СІЦЬ НЯ МА ЧА ГО

Пер шая і, ба дай, га лоў ная вы-
сно ва бе ла рус ка га мод на га тыд-
ня ап ты міс тыч ная: мо да ў Бе ла-
ру сі бы ла, ёсць і пра цяг вае раз-
ві ваец ца. Зра зу ме ла, нам да лё ка 
да Мі лан ска га мод на га тыд ня. 
Дый глуп ства гэ та, як спра вяд-
лі ва за ўва жы ла кі раў нік арг ка мі-
тэ та BFW, стар шы ня Бе ла рус кай 
па ла ты мо ды Яні на Ган ча ро ва, 
— у 7-га до вым «пя шчот ным» 
уз рос це спа бор ні чаць з гуль цом 
сла ву тай «мод най чац вёр кі», які 
ла дзіць мод ныя па ка зы ўжо 55 
га доў (!). «Без умоў на, ёсць ку-
ды рас ці і раз ві вац ца, мы толь кі 
на па чат ку шля ху. Маг чы ма, нам 
не стае глян цу, але яго не ха пае, 

на пэў на, і ў кра і не, і ў нас са міх. 
З ін ша га бо ку, ка лі па чы наў ся 
Мі лан скі ты дзень мо ды, яшчэ не 
бы ло ін тэр нэ ту, fashіon-бло ге раў, 
са цы яль ных се так, ба е раў і г.д., 
так што нам у пэў ным сэн се ляг-
чэй», — да дае Яні на Ган ча ро ва. 
Больш за тое, на ват ёсць чым га-
на рыц ца: не ка то рыя фор мы, на-
пра ца ва ныя бе ла ру са мі, з пос пе-
хам вы ка рыс тоў ва юц ца на ін шых 
тыд нях мо ды — ска жам, асоб на 
ар га ні за ва ны па каз дзі ця чай мо-
ды аль бо па ка зы дзярж прад пры-

ем стваў, якія ўва хо дзяць у кан-
цэрн лёг кай пра мыс ло вас ці.

Сён ня ў Бе ла рус ка га тыд ня 
мо ды ўжо ёсць да стат ко ва сур'-
ёз ныя парт нё ры з лі ку моц ных, 

па спя хо вых кам па ній, на ла джа-
ны ка рыс ныя ў сэн се аб ме ну во-
пы там кан так ты з ін шы мі тыд ня-
мі мо ды — ад ста лых да вель мі 
ма ла дых, ёсць за па тра ба ва ны 
кон курс ма ла дых ды зай не раў з 
5-га до вай гіс то ры яй, ёсць сваё 
ко ла мод най пуб лі кі, прэ сы, кры-
ты каў і ўлас на ўдзель ні каў=-ма-
дэль е раў.

З ін ша га бо ку, паў стае ў па-
мя ці вы раз пра ва ды ра су свет на-
га пра ле та ры я ту: «Вуз кае ко ла 
гэ тых рэ ва лю цы я не раў, страш-
на да лё кія яны ад на ро да». І гэ-
та дру гое ўра жан не ад Belarus 
Fashіon Week by Marko: як быц-
цам мод ны ты дзень — сам па 
са бе, кан чат ко выя спа жыў цы 
— са мі па са бе. Не ве даю, ча му 
так. Мо жа, та му, што ў ста ліч ных 
кра мах кошт мод ных кас цю маў, 
па шы тых ка ман дай Бе ла рус ка-
га цэнт ра мо ды, скла дае ў ся-
рэд нім 20% і больш ад ся рэд не-
бе ла рус ка га за роб ку? Ці та му, 
што боль шасць прад стаў ле ных 
на под ыу ме ма дэ ляў адзен ня ў 
прын цы пе не да хо дзіць да ма-
са вай вы твор час ці — во пыт ным 

кан струк та рам прос та не маг чы-
ма ўя віць, ку ды гэ та мож на апра-
нуць? Аль бо та му, што ды зай не-
ры па-ра ней ша му ары ен ту юц ца 
на ма ла дзень кіх дзяў чат і юна коў 

і па ме ры 42-44, а су ай чын ні кам, 
хто мае 50-ы і боль шыя, да во-
дзіц ца вы бі раць не з мод на га, а 
з та го, што на огул уда ец ца знай-
сці?..

ЛЮ БІЦЬ СВА ІХ. 
АЛЕ ТОЛЬ КІ ЎЗА ЕМ НА

Мы не пры вык лі над та вы со ка 
ца ніць сваё, якой бы сфе ры гэ та 
ні да ты чы ла ся. Без умоў на, лю-
дзей твор чых та кое стаў лен не, 
мяк ка ка жу чы, рас ха лодж вае. 
Ня рэд ка на ра дзі ме фан фа ры 
на ад рас та го ці ін ша га бе ла ру-
са гу чаць толь кі пас ля та го, як 
яго та лент пры зна юць у ін шай 
кра і не. Яск ра вы прык лад з мод-
най га лі ны — пе ра мож ца ад-
на го з се зо наў аме ры кан ска га 
шоу «Под ыум» Дзміт рый Шо ла-
хаў. Та му і за клі ка юць ар га ні за-

та ры Бе ла рус ка га тыд ня мо ды 
ві таць но выя та лен ты ўжо ця пер 
— ха дзіць на па ка зы, аказ ваць 
ін фар ма цый ную пад трым ку, за-
ўва жаць і ацэнь ваць пра фе сій ны 

рост ды зай не раў, а ў кан чат ко-
вым вы ні ку — га ла са ваць за іх 
руб лём.

— Як зра біць бе ла рус кую мо-
ду за па тра ба ва най? — раз ва жае 
Яні на Ган ча ро ва. — Трэ ба, каб 
мо да ме ла да чы нен не да кож на га 
ча ла ве ка. Праз СМІ: ад тэ ле ка на-
лаў, дзе транс ля ва лі ся б па ка зы 
бе ла рус кіх ды зай не раў, ад спе-
цы я лі за ва ных глян ца вых ча со-
пі саў — да ма са вых га зет. Праз 
кра мы: каб ча ла век прый шоў і 
мог на быць су кен ку — не да ра-
гую, але тую, над якой пра ца ва лі 
на шы ды зай не ры, чые ім ёны лю-
дзі ўжо ве да юць. Праз аду ка цый-

ныя пра гра мы, у якіх здо ле лі б 
паў дзель ні чаць як ма га больш за-
ці каў ле ных лю дзей, а мы пры во-
зі лі б сю ды ад мыс лоў цаў з га лі ны 
мо ды, лек та раў, у якіх ёсць ча му 
па ву чыц ца. Трэ ба ра зу мець, што 
мы не ста вім са бе за мэ ту зра біць 
шоу: пры вез ці не каль кі вя до мых 
брэн даў і пра дэ ман стра ваць іх 
бліс ку чыя ка лек цыі. Мы імк нём-
ся стаць блі жэй да спа жыў цоў, а 
гэ та для кож на га ды зай не ра, для 
кож на га брэн да — вя лі кая пра ца 
і пад бор ін стру мен таў, якія ім най-
больш па ды хо дзяць.

І гэ та ўсё, у прын цы пе, пра-
віль на, але... Зір нем на дру гі бок 
ме да ля. На прык лад, ка ман да з 
трох ды зай не раў Бе ла рус ка-
га цэнт ра мо ды прад ста ві ла на 
гэ тым BFW сваю но вую льня-
ную вяс но ва-лет нюю ка лек цыю 
з трох «кап сул» — пад наз ва мі 
«Freedom», «Rіvіera» і «Ускольз-
ающий день». Пад крэс лім — гэ та 
бе ла рус кія ды зай не ры вя ду ча-
га ай чын на га брэн да, які му сіць 
ру хаць бе ла рус кую мо ду, пра па-
ну юць су ай чын ні кам пра нік нуц-
ца ду хам Рыў е ры і гэ так да лей. 
А ча му не пры га жос цю і чыс ці-

нёй Брас лаў скіх азё раў, ве ліч чу 
Бе ла веж скай пу шчы, па вод кай 
на «бе ла рус кай Ама зон цы» — 
Пры пя ці? Не, я зу сім не агі тую за 
тое, каб на на ступ ным Бе ла рус-
кім тыд ні мо ды ўдзель ні кі вы ка-
рыс тоў ва лі спрэс слуц кія па ясы, 
ра дзі ві лаў скія ка рун кі і на род ную 
вы шы ван ку. Ад нак па ва га да бе-
ла рус ка га му сіць быць з абод-
вух ба коў. І той факт, што з усіх 
удзель ні каў сё лет ня га тыд ня хі ба 
ад на ды зай нер Зі на Фя дзю ні на 
да ла сва ёй ка лек цыі бе ла рус ка-
моў ную наз ву «Аса біс ты по гляд» 
— на мой по гляд, кра са моў ны. 
Як і та кі мо мант, што прак тыч на 
ўсе ай чын ныя ды зай не ры пі шуць 
свае проз ві шчы ла цін кай і пры-
дум ля юць брэн дам пры го жыя 
наз вы на «еў ра пей скі лад» — на 
анг лій скай, фран цуз скай, ла ты ні, 
але толь кі не на род най мо ве... 
Дро бязь? Маг чы ма. Але ме на ві-
та з па доб ных дро бя зяў па чы на-
ец ца лю боў да свай го. Хі ба не?

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.
Фо та Ма ры ны БЕ ГУН КО ВАЙ 

і з афі цый на га сай та 
кон кур су www.bfw.by
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Жыць пры го жаЖыць пры го жа  ��

ХТО ПЕ РА ШКА ДЖАЕ БЕ ЛА РУ САМ 
БЫЦЬ МОД НЫ МІ?

Паў стае ў па мя ці вы раз пра ва ды ра су свет на га пра ле та ры я ту: 
«Вуз кае ко ла гэ тых рэ ва лю цы я не раў, страш на да лё кія 
яны ад на ро да». І гэ та дру гое ўра жан не ад Belarus Fashіon 
Week by Marko: як быц цам мод ны ты дзень — сам па са бе, 
кан чат ко выя спа жыў цы — са мі па са бе.

Прак тыч на ўсе ай чын ныя 
ды зай не ры пі шуць свае 
проз ві шчы ла цін кай 
і пры дум ля юць брэн дам 
пры го жыя наз вы 
на «еў ра пей скі лад» — 
на анг лій скай, фран цуз скай, 
ла ты ні, але толь кі 
не на род най мо ве... 

Я зу сім не агі тую за тое, 
каб на на ступ ным Бе ла рус кім тыд ні мо ды ўдзель ні кі 
вы ка рыс тоў ва лі спрэс слуц кія па ясы, ра дзі ві лаў скія 
ка рун кі і на род ную вы шы ван ку. Ад нак па ва га 
да бе ла рус ка га му сіць быць з абод вух ба коў.

Суб' ек тыў ныя раз ва гі 
пас ля Бе ла рус ка га тыд ня мо ды

ГУ ЛЯЦЬ З СА БА КАМ — 
ДА ГРО ШАЙ!

Анг лі ча нін, які 
вы гуль ваў са ба-
ку на мар скім бе-
ра зе, не ду маў, 
што чар го вая 
зна ход ка хат ня га 
га да ван ца змо жа 
знач на па поў ніць 
фі нан са вую скар-
бон ку. 50-га до вы 
Кен Уіл ман гу ляў 
па пля жы го ра да 
Мор ка ма ў граф-
стве Лан ка шыр, ка лі яго бак сёр Мадж 
па чаў моц на бра хаць на вя лі кі ка мень. 
Па ды шоў шы да ва лу на блі жэй, Уіл ман 
па грэ ба ваў яго ча паць, бо пах, які ішоў 
ад зна ход кі, быў не вы нос ным.

Ад нак, прый шоў шы да до му, Уіл ман 
перш за ўсё зай шоў у ін тэр нэт у по-
шу ках ін фар ма цыі пра зна ход ку. Вы-
свет лі ла ся, што па кі ну тая ім без ува гі 
глы ба ўяў ляе са бой амб ру — рэ чы ва, 
якое ўтва ра ец ца ў стра ва валь ным трак-
це ка ша ло таў, а за тым вы во дзіц ца з 
ар га ніз ма ў вы гля дзе ка мя нёў. Амб ра 
вы со ка цэ ніц ца пар фу ме ра мі, бо яе да-
да юць у са стаў са мых да ра гіх ду хоў. 
Яе пах, спа чат ку не пры ем ны, з ча сам 
акуль тур ва ец ца і ро біц ца па доб ным на 
мус кус ны. А вы ка рыс тоў ва юць гэ тае 
рэ чы ва як фік са тар па ху, па коль кі амб-
ра доў га ўтрым лі вае ля ту чыя дух мя ныя 
рэ чы вы на ску ры.

Уіл ман, усвя до міў шы, што зра біў не-
да ра валь ную па мыл ку, кі нуў ся на бе раг 
і, на шчас це, знай шоў ка мень на мес цы. 
Муж чы на ад нёс яго да до му, вы ста віў у 
ін тэр нэ це на про даж і ўжо атры маў пер-
шыя пра па но вы аб куп лі. «Фран цуз скі 
ды лер пра па на ваў мне 5 ты сяч еў ра за 
300 гра маў, і з улі кам та го, што мая амб-
ра ва жыць тры кі ла гра мы, атрым лі ва-
ец ца не ма лень кая су ма — 50 ты сяч», 
— рас па вёў бры та нец. «Экс пер ты, з які мі 
я кан суль та ваў ся, ска за лі, што за гэ тае 
рэ чы ва ў Швей ца рыі мож на атры маць 
у ча ты ры ра зы больш», — раз ва жае 
Уіл ман, які не пе ра стае здзіў ляц ца, што 
ка мень ста не для яго «мяш ком з гра-

шы ма». А Ма джа, які знай шоў скарб, ён 
з та го ча су кор міць толь кі яго лю бі мы мі 
са сіс ка мі.

АДЗЕН НЕ, ЯКОЕ ВЫ ДАЕ 
ГАС ПА ДА РОЎ

Га ланд скі ма дэль ер-на ва тар Да ан Ра-
зе гар дэ ства рыў су кен ку, якая ста но віц ца 
праз рыс тай, ка лі яе ўла даль ні ца ад чу вае 
сек су аль нае ўзбу джэн не. Не праз рыс тай 
за ста ец ца толь кі ніж няя част ка су кен кі, 
па кры тая фоль гай. Верх няя ж част ка са 
ску ры і так зва ных «элект рон ных плас ці-
нак», якая пры кры вае гру дзі, мо жа рап-
там пе ра стаць ха ваць це ла жан чы ны. 
Гэ тая су кен ка атры ма ла наз ву Іntіmacy.

Строй, ство ра ны з ад мыс ло ва га ма тэ-
ры я лу, здоль на га змя няць ко лер у за леж-
нас ці ад на строю ча ла ве ка. Ана ла гіч ны 
прын цып быў вы ка ры ста ны ў не ка лі па-
пу ляр ных пярс цён ках-ха ме ле о нах. 

Як толь кі сэр ца ўла даль ні цы су кен кі 
па чы нае біц ца хут чэй, тая імк лі ва ста но-
віц ца праз рыс тай.

Ства раль нік су кен кі пе ра ка на ны, што 
Іntіmacy — гэ та са праўд ны тэх на ла гіч ны 
пра рыў. Сён ня вы на ход ка іс нуе ў не каль кіх 
экс пе ры мен таль ных асоб ні ках. У ды зай-
не ра вя лі кія пла ны: для па чат ку за пус ціць 
паў на вар тас ную лі нію адзен ня, а за тым 
да поў ніць яе ніж няй бя ліз най. Зрэш ты, 
вян цом тва рэн ня па ві нен стаць муж чын скі 
кас цюм, які бу дзе мя няць ко лер, ка лі яго 
ўла даль нік хлу сіць. Што і ка заць, ма ра 
мно гіх дзяў чат, ды і, мо жа, на ват больш, 
за муж ніх жан чын. Су кен кі Іntіmacy бы лі 
прад стаў ле ны сё ле та на вы ста вах у Па-
ры жы, Ган кон гу і ня даў на ў ЗША.

Пад рых та ваў Іван КУ ПАР ВАС
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Zамор'еZамор'е  ��
«Цяк ла тут з ле су не вя лiч ка

Тра вой за рос шая кры нiч ка».
Якуб КОЛАС.

№ 32 (490)Вядучая рубрыкі Ірына ТАМКОВІЧ.

Каб атрым лі ваць вы со кія ўра джаі і больш 
эфек тыў на вы ка рыс тоў ваць ўгна ен ні, кож ны са-
доў нік або ага род нік па ві нен ве даць, якая гле ба 
ў яго на ўчаст ку.

Па вод ле ме ха ніч на га са ста ву (утры ман не ў ёй 
глі ніс тых кру пі нак) гле бы па дзя ля юц ца на пяс кі, 
су пес кі, лёг кія, ся рэд нія і цяж кія су глін кі, а так-
са ма на лёг кія, ся рэд нія і цяж кія глі ны. Пры гэ-
тым не ка то рыя ага род ні кі па мыл ко ва спра бу юць 
вы зна чаць тып гле бы па яе ко ле ры. Пры та кой 
ацэн цы су пе сак час та пры ма юць за су глі нак, а 
су глі нак — за глі ну.

Звя за на гэ та з тым, што ко лер гле бы і яе ад-
цен ні за ле жаць не толь кі ад коль кас ці глі ны, але 
і ад яе мі не ра ла гіч на га са ста ву. Та му ме ха ніч ны 
са стаў гле бы не аб ход на вы зна чаць па сту пе ні 
яе звяз нас ці.

Для па ля вых умоў іс нуе ме то ды ка вы зна чэн ня 
са ста ву гле бы, якая не па тра буе ні я кіх ін стру-
мен таў і да ступ ная ўсім. Па гэ тым ме та дзе, які 
на зы ва юць «мок рым», узор гле бы ўвіль гат ня юць 
і змеш ва юць да цес та па доб на га ста ну. З пад-
рых та ва най гле бы на да ло ні скоч ва юць ша рык 
і спра бу юць рас ка чаць яго ў шнур («каў бас ку») 
таў шчы нёй ка ля 3 мм ці кры ху больш, за тым 
скру ціць у коль ца дыя мет рам 2-3 см.

Пя сок не ўтва рае ні ша ры ка, ні шну ра.

Су пе сак утва рае ша рык, які рас ка чаць у шнур 
(«каў бас ку») не маг чы ма.

Лёг кі су глі нак утва рае шнур, які мож на згар-
нуць у коль ца, але яно атрым лі ва ец ца вель мі 
не тры ва лым і лёг ка рас па да ец ца на част кі пры 
спро бе ўзяць яго ў ру кі. Ся рэд ні су глі нак утва рае 
су цэль ны шнур, які скруч ва ец ца ў коль ца, але яно 
бу дзе з рас ко лі на мі і пе ра ло ма мі. Цяж кі су глі нак 
лёг ка рас коч ва ец ца ў шнур. Коль ца атрым лі ва-
ец ца з рас ко лі на мі.

Глі ну мож на скру ціць у доў гі тон кі шнур, з яко га 
атрым лі ва ец ца коль ца без рас ко лін.

Пяс ча ныя гле бы скла да юц ца з не злі чо ных пяс-
ча ных кру пі нак, дзя ку ю чы якім ва да пра соч ва ец ца, 
як праз рэ ша та. Яны бед ныя на па жыў ныя рэ чы вы. 
За тое на гра ва юц ца хут ка, але так жа хут ка і асты-
ва юць. Іх лёг ка апра цоў ваць. На пяс ча ных зем лях 
рас лі ны звы чай на па ку ту юць ад «не да ядан ня» і 
не да хо пу ва ды. Вось ча му та кія гле бы не аб ход на 
ўзба га чаць пе ра гно ем і рэ чы ва мі, якія злу ча юць, 
— кам пост ам і па раш ком тор фу. Пяс ча ныя гле бы 
звы чай на ма юць не вя лі кі пры ме шак глі ны.

На ступ ны тып гле бы — су глін кі. Яны ў ста не 
на за па шваць ва ду, па жыў ныя рэ чы вы і доб ра 
аку му ля ваць і за хоў ваць цяп ло. Да та го ж змя-
шча юць каль цый, не аб ход ны для пад тры ман ня 
нар маль най кіс лот нас ці гле бы. Су глін ка выя гле-

бы ўра джай ныя. У за леж нас ці ад су ад но сін пяс ку 
і ар га ні кі яны мо гуць быць рых лыя, гу мус ныя або 
глад кія, цяж кія. Су глін кі трэ ба па ста ян на за бяс-
печ ваць кам пост ам і па кры ваць муль чой.

Струк ту ра глі ніс тых гле баў цяж кая і шчыль-
ная. Яны во да не пра ні каль ныя і сы рыя. Ко рань з 
цяж кас цю пра ні кае ў гэ тую глей кую і віль гот ную 
ма су. Пры даж джы на глі нах за стой ва ец ца ва да, а 
ў за су ху зям ля ро біц ца цвёр дай, як цэг ла. Глі ніс тая 
гле ба ў сва ёй асно ве ўрад лі вая, ка лі акуль ту рыць 
і за бяс пе чыць па жыў ны мі рэ чы ва мі. Пры гэ тым 
увесь час трэ ба па ляп шаць яе струк ту ру. Час та 
гэ та да во лі пра ца ём кі за ня так: пры рых лен ні пад-
меш ваць пя сок (40 кг на 1 м2) з уня сен нем ар га ніч-
ных угна ен няў (10 кг на тую ж пло шчу). Да па ма гае 
і зе ля ні на, вы ра шча ная на глі нах для за вор ван ня. 
Глы бо ка пра ні каль ныя ка ра ні ўтва ра юць пус то ты, 
за поў не ныя па вет рам. Кам пос ты і муль ча па сту по-
ва ўтво раць ба га ты пе ра гно ем па верх не вы слой 
— кры ні цу ўра джай най сі лы зям лі.

Ка лі вы мо жа це вы зна чыць від гле бы па ме-
ха ніч ным са ста ве і яе ўлас ці вас ці, то змо жа це 
вы ра шыць, ка лі, коль кі і ча го ўно сіць. Ар га ніч ныя 
ўгна ен ні на па раў наль на лёг кіх гле бах трэ ба ўно-
сіць мен шы мі до за мі (пры клад на па 4 кг/м2 ), але 
час цей, а на цяж кіх гле бах гной уно сяць ра дзей, 
але коль касць яго па вя ліч ва юць (да 8 кг/м2).

Не звы чай ная га род нi на i са да вi на
Фi я ле та вая буль ба

Нi ко га не здзi вiш буль бач кай з жоў тай, ру жо вай 
цi на ват фi я ле та вай лу пi най. Але вось буль бач ка, 
фi я ле та вая ўся рэ дзi не, — гэ та штось цi но вае. Яе 
з'яў лен ню мы аба вя за ны на ву коў цам з Colorado State 
University, якiя доў га пра ца ва лi над буль бай з анд скiх 
вы са ка гор' яў, па куль не атры ма лi зна ка мi ты фi я ле-
та вы ко лер. Гэ тым на сы ча ным ко ле рам буль бач ка аба вя за на вы со кай коль кас цi 
ан та цы я наў, якiя ва ло да юць ан ты ак сi дант ны мi ўлас цi вас ця мi якiя, да рэ чы, за хоў-
ва юц ца пас ля пры га та ван ня. Больш за ўсё буль бе га тун ку «Фi я ле та вая вя лi касць», 
якi шы ро ка пра да ец ца ў Анг лii, па ды хо дзiць клi мат Шат лан дыi, дзе яе за раз i вы-
рошч ва юць. На смак фi я ле та вая буль бач ка не ад роз нi ва ец ца ад звы чай най.

Бро ка лi нi
Скла да на па ве рыць, што бру сель ская i са вой ская ка пус та, 

бро ка лi i каль ра бi — сва я кi. Ня даў на ў ка пус ным шэ ра гу зда рыў-
ся пры бы так. У вы нi ку скры жа ван ня звы чай най бро ка лi i га род-
нi ны гай лан (кi тай ская бро ка лi) атры ма ла ся рас лi на, па доб ная 

на спар жу з га лоў кай бро ка лi на вер ха вi не. Бро ка лi нi не мае рэз ка га ка пус на га 
па ху, тро хi са лад ка вая, з пе ра чнай нот кай, да лi кат ная на смак, на гад вае бро ка лi i 
спар жу ад на ча со ва. Но вая га род нi на нiз ка ка ла рый ная i змя шчае шмат ка рыс ных 
рэ чы ваў. У ЗША, Iс па нii, Бра зi лii, кра i нах Азii бро ка лi нi — звык лы гар нiр. Звы чай-
на яе або злёг ку аб смаж ва юць у алеi або па да юць све жай, па лiт ай але ем.

Сак рэ ты са да во даў
�Пры па са дцы ві шань і сліў уно сіць гной у па са дач ную яму не аба-

вяз ко ва. Знач на больш ка рыс ці бу дзе ад уня сен ня драў ня на га по пе лу, 
кас ця вой му кі, ста рой вап ны, пе ра па ле най глі ны або бі тай тын коў кі. 
У за над та ўрад лі вай, «тлус тай» зям лі віш ні і слі вы па чы на юць хва рэць, 
у іх ло па ец ца ка ра і вы ця кае ка медзь. Пло да на шэн не ад гэ та га зні жа-
ец ца. І віш ні, і слі вы не лю бяць аб рэз кі кро ны, пе ра но сяць яе да во лі 
хва ра ві та. Та му рэ ка мен ду ец ца фар мі ра ваць кро ну ад ра зу пры па са-
дцы са джан цаў. Ад ба ка вых га лін па кі да юць пры клад на па 1/3 даў жы ні, 
цэнт раль ныя па раст кі ка ро цяць на па ло ву ці кры ху менш. У на ступ ныя 
га ды да пу шчаль на толь кі вы да лен не пад мерз лых па раст каў.
�Ма лі на вель мі па тра ба валь ная да ўгна ен няў. Увес ну ка рыс на пад рых-

ліць пад ёй гле бу і за муль чы ра ваць тоў стым сло ем пе ра прэ лай ар га ні кі. На 
пра ця гу ле та мож на 2-3 ра зы пад кар міць яе вад кі мі ар га ніч ны мі або мі не-
раль ны мі ўгна ен ня мі: пер шы раз — пе рад цві цен нем, дру гі — на па чат ку 
ўтва рэн ня за вя зяў. Ад ра зу ж пас ля за вяр шэн ня пе ры я ду пло да на шэн ня 
ста рыя па раст кі трэ ба вы ра заць пад ко рань і пра вес ці трэ цюю пад корм ку 
для ма ла дых па раст каў, якая на бі ра юц ца сіл для бу ду ча га ўра джаю.

Пя сок, глі на, су глі нак


