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Тэм пе ра ту ра
Кі ру ю чы тэм пе ра ту рай, мож на па ско рыць 

ці за ма ру дзіць рост ра са ды. У хат ніх умо вах 
ра са да час цей па ку туе ад ліш ку цяп ла, чым 
ад яго не да хо пу. Кант ра ля ваць тэм пе ра ту ру 
мож на з да па мо гай фор так.

Са мая вы со кая тэм пе ра ту ра па тра бу ец ца 
для пра рас тан ня пер цаў, бак ла жа наў і агур-
коў: 26-28 °С; тро хі ні жэй шая па трэб на тэм-
пе ра ту ра для та ма таў: 24—26 °С. Цы бу лю, 
сель дэ рэй, са ла ту і ка пус ту пра рошч ва юць 
пры тэм пе ра ту ры 20—22 °С.

Ка лі тэм пе ра ту ра бу дзе вы шэй шай, то 
ўсхо ды атрым лі ва юц ца стон ча ны мі, а пры ні-
жэй шай пра рас тан не рас цяг ва ец ца ў ча се, у 
вы ні ку ча го ўсхо ды атрым лі ва юц ца роз ны мі 
па па ме ры і раз віц ці. Да з'яў лен ня пры клад на 
90% ус хо даў па ні жаць тэм пе ра ту ру не мае 
сэн су, але пас ля та го, як усё на сен не ўзы шло, 
трэ ба змен шыць тэм пе ра ту ру на 4—6 дзён.

Для цеп ла люб ных куль тур (акра мя агур коў) 
— 14—17 °С удзень і 10—12 °С уна чы. А вось 
агу рок — пяс тун, яго і за гар тоў ва юць мяк чэй: 
16—18 °С днём і 14—15 °С уна чы. Ка пус ту 
ня дрэн на вы нес ці на ло джыю, ёй па ды дзе тэм-
пе ра ту ра — 6—10 °С уна чы і 10—14 °С удзень. 
Па ме ры па ве лі чэн ня пра цяг лас ці свет ла во га 
дня тэм пе ра ту ра плаў на па выша ец ца. Па спра-
буй це не пад ні маць яе вы шэй за 25 °С у яс ны 
дзень і 17—19 °С — у па хмур ны, а пра ха лод-
ная ноч (12—14 °С) да па мо жа ра са дзе стаць 
ду жай і не мар на ваць дэ фі цыт ныя пра дук ты 
фо та сін тэ зу на ўзмоц не нае ды хан не.

Свят ло
Да дат ко вае асвят лен не аба вяз ко ва па-

трэб на ў лю тым і ў са ка ві ку. Ва ўмо вах ква-

тэ ры мож на абы сці ся энер га збе ра галь ны мі 
лям па мі су мар най ма гут нас цю 80—120 Вт. 
У па хмур нае на двор'е лям пы ўклю ча юць на 
12-14 га дзін: з ра ні цы да ве ча ра. У со неч ную 
— ро бяць пе ра пы нак у ся рэ дзі не дня на 4-5 
га дзін. Адзін з га лоў ных спо са баў уплы ву на 
свет ла вы рэ жым рас лін — гэ та час та та іх 
раз мя шчэн ня. Не вар та за бы ваць, што ад-
лег ласць па між рас лі на мі трэ ба па вя ліч ваць 
па ме ры іх рос ту, каб не бы ло ўза ем на га 
за ця нен ня і кож на му сцяб лу бы ло да ступ на 
ба ка вое свят ло.

Па сеў
Не вар та вы сей ваць у ад ну ёміс тасць на-

сен не з роз ных пар тый ці роз ных га тун каў. 
Вы со кая ве ра год насць, што ад ны пра рас туць 
і ім спат рэ бяц ца свят ло і пра ха ло да, а ін шыя 
яшчэ не ўзы шлі і ма юць па трэ бу ў больш вы-
со кай тэм пе ра ту ры і віль гот нас ці. Не вар та 
за бы ваць і пра дрэ наж: ліш няя ва да па він на 
сця каць з кан тэй не раў з ра са дай у пад дон. 
Бо лі шак віль га ці і не да хоп кіс ла ро ду пра ва-
ку юць з'яў лен не ка ра нё вай гні лі і «чор най 
нож кі».

Для зруч нас ці па лі ву ўзро вень грун ту, вы-
раў на ва на га і ба га та ўвіль гот не на га пе рад 
па се вам, па ві нен быць на 5—10 мм ні жэй-
шым за край ёміс тас ці, акра мя гэ та га, краі 
кан тэй не ра не бу дуць за ця няць ус хо ды.

Пад рых тоў ка на сен ня ўклю чае аба вяз-
ко вую дэз ын фек цыю і па жа да ную сты му ля-
цыю. На сен не, ужо пра тру ча нае (у кож най 
фір мы свае ко ле ры), у пра цэ ду рах на моч-
ван ня не мае па трэ бы. Са мая па пу ляр ная 
пра тру та — фі я ле та вы рас твор мар ган ца-
ва кіс ла га ка лія. Сты му ля та раў шмат, па чы-
на ю чы з со ку аль я су і скан ча ю чы гу ма та мі, 
эпі нам, цыр ко нам і г.д., але ўжы ваць больш 

за адзін не вар та. Ужы ван не не-
каль кіх апра цо вак за пар мо жа за-
гу біць на сен не. З асця рож нас цю 
вар та пра вя раць якасць га то ва га 
на сен ня рас тво рам па ва ра най со-
лі. На сен ня вод чыя фір мы шы ро-
ка ўжы ва юць пра гра ван не на сен-
на га ма тэ ры я лу, пас ля ча го яно 
мае ніз кую віль гот насць, і та му 
ў рас тво ры па ва ра най со лі мо жа 
ўсплыць усё! Бу ду чы ўсхо джым на 
90%! Са мы на дзей ны спо саб пе-
ра ка нац ца ва ўсхо джас ці на сен ня 
— па пра рошч ваць.

У пад рых та ва ных па сяў ных 
лат ках ро бяць ба ра зён кі глы бі нёй 
1-2 см, у за леж нас ці ад па ме ру на-
сен ня, па лі ва юць рас тво рам мар-
ган ца ва кіс ла га ка лія, пас ля ча го са джа юць 
на сен не. Чым буй ней шае на сен не і чым даў-
жэй мяр ку ец ца ўтрым лі ваць се ян цы да пі кі-
роў кі ці пе ра сад кі, тым боль шая ад лег ласць 
па між імі ў рад ку. Па се вы на кры ва юць тон-
кай плён кай ці шклом, якія зды ма юць пас ля 
з'яў лен ня ўсхо даў.

Пі кі роў ка
Не ка то рыя рас лі ны вы рошч ва юць з пі кі-

роў кай. Гэ тую пра цэ ду ру лёг ка пе ра но сяць 
та мат і ка пус та. З ка пус таў гэ ты пры ём вы ка-
рыс тоў ва юць для бе ла ка чан най і квя ціс тай. 
Пе рац і бак ла жан у фа зе се мя доль на га ліс ця 
ці пер ша га са праўд на га ліс та так са ма мож на 
пі кі ра ваць, хоць у іх ка ра нё вая сіс тэ ма раз-
рас та ец ца сла бей. Пі кі роў ка да зва ляе сэ ка-
но міць мес ца пад лям па мі (се ян цам яго трэ ба 
зу сім тро хі), акра мя та го, што не ма ла важ на, 
дае маг чы масць ада браць най ду жэй шыя, 
якас ныя рас лі ны. Ап ты маль нае за глыб лен-

не, ка лі ад па верх ні зям лі да се мя доль на га 
ліс ця за ста ец ца пры клад на 1 см, да зва ляе 
па збег нуць за тап лен ня пунк та рос ту пры 
па лі ван ні і дае маг чы масць атры маць кам-
пакт нае сцяб ло. Рас пі кі ра ва ную ра са ду не 
да свеч ва юць, па куль яна не пры жы вец ца. 
Гэ ты пе ры яд мо жа пра цяг вац ца ад не каль кіх 
га дзін да су так.

Па ліў і пад корм ка
Га то выя грун та выя су ме сі змя шча юць ма-

лы за пас па жыў ных рэ чы ваў і доб ра спа лу ча-
юц ца з ра сад ны мі комп лекс ны мі ўгна ен ня мі. 
Вы ка ры стан не пры кож ным па лі ве за мест 
ва ды 0,1-0,2%-на га рас тво ру комп лекс ных 
угна ен няў бу дзе спры яць атры ман ню мац-
ней шых рас лін і да зво ліць не пра пус ціць мо-
мант га ла дан ня.

Вы сы хан ня гле бы так са ма нель га да пус-
каць, гле ба па він на быць уме ра на віль гот най, 
здоль най убі раць ва ду.

ЯШЧЭ РАЗ ПРА РА СА ДУ«Цяк ла тут з ле су не вя лiч ка
Тра вой за рос шая кры нiч ка».

Якуб КОЛАС.

Рубрыку  вядзе  Ірына ТАМКОВІЧ

У мі ну лым го дзе на 
Мін шчы не ўпер шы ню 
змен шы ла ся коль касць 
за гі ну лых у па жа рах. У 
2012-м ад бы ло ся 1429 
тра ге дый, якія за бра лі 
жыц ці 227 гра ма дзян. 
Ле тась за рэ гіст ра ва на 
1406 па жа раў, дзе за-
гі ну лі 182 ча ла ве кі. На 
дум ку спе цы я ліс таў, на 
па ляп шэн не сі ту а цыі ў 
знач най сту пе ні паў плы-
ва ла асна шчэн не жы лых 
па мяш кан няў па жар ны-
мі апа вя шчаль ні ка мі.

Ле тась, дзя ку ю чы сіг на лу, 
які па сту піў на дыс пет чар скі 
пульт, уда ло ся вы ра та ваць 
13 ча ла век. А з 2005-га, ка лі 
па ча лі ўста наў лі ваць аў та ма-
ты ку, свое ча со вую да па мо-
гу атры ма лі 132 па цяр пе лыя. 
Акра мя та го, раз ві ва ец ца і 
ўдас ка наль ва ец ца тэх ніч ная 
ба за вы ра та валь ні каў. У вы-
ні ку яны мо гуць апе ра тыў на 
пры быць на мес ца зда рэн ня. 
За мі ну лы год ка ля 140 ча-
ла век, у тым лі ку 12 дзя цей, 
лі та раль на вы хап ле ны з по-
лы мя дзя ку ю чы свое ча со-
вым і зла джа ным дзе ян ням 
вы ра та валь ні каў.

Пра гэ та па ве да міў на-
чаль нік Мінск ага аб лас но-
га ўпраў лен ня Мі ніс тэр ства 
па над звы чай ных сі ту а цы ях 
Мак сім Шыш ка наў на па ся-
джэн ні абл вы кан ка ма, дзе 
было пра ана лі за ва на вы ка-
нан не ме ра пры ем стваў па 
па пя рэ джан ні па жа раў і гі бе-
лі ад іх лю дзей. Асаб лі вую 
за кла по ча насць вы ка за лі 
пры сут ныя тым, што ле-
тась у цэнт раль ным рэ гі-
ё не ах вя ра мі агню ста лі 8 
не паў на лет ніх.

У вёс цы Ам лын цы Ня свіж-
ска га ра ё на за гі ну лі ма ці і 
трое дзя цей. Сяль ча не, пе-
да го гі не маг лі ска заць пра 

гэ тую сям'ю ні чо га дрэн на-
га. У свой час ма лыя ра зам з 
баць ка мі на ват удзель ні ча лі 
ў ра ён ным кон кур се шмат-
дзет ных сем' яў.

У Пу ха віц кім ра ё не баць кі 
па кі ну лі без на гля ду сы ноў 
3 і 5 га доў, а са мі пай шлі на 
пра цу. Праз дзве га дзі ны ма-
ці вяр ну ла ся да до му, як раз 
у той час, як у до ме па чаў ся 
па жар. Жан чы не ўда ло ся вы-
нес ці з по лы мя хлоп чы каў. 
Ня гле дзя чы на ўсе на ма ган ні 
ме ды каў, ма лод ша га не ўда-
ло ся вы ра та ваць. Пры гэ тым 
вы свет лі ла ся, што ма лыя 
за ста ва лі ся до ма ад ны рэ-
гу ляр на.

У Ма ла дзе чан скім ра ё не 
ма ці стра ці ла дзі ця ме на ві-
та з-за пра цы: жан чы на пра-
ца ва ла за гад чы цай фер мы. 
Хлоп чы ка, які хва рэў, да гля-
даў ай чым. Па сло вах муж-
чы ны, ён ад лу чыў ся ў кра му 
лі та раль на на га дзі ну. За гэ-
ты час і зда ры ла ся тра ге дыя: 
дзі ця не змаг ло вы брац ца на 
ву лі цу, па коль кі ся дзе ла пад 
зам ком.

Па вод ле ста тыс ты кі, най-
больш час тая пры чы на па-
жа раў — гуль ня дзя цей з 
не бяс печ ны мі прад ме та мі 
(за паль ніч ка мі, за пал ка мі). 
Як пра ві ла, ах вя ра мі ста но-
вяц ца ма лыя 5-6 га доў. Гэ та 
най больш ры зы коў ны ўзрост, 
ка лі дзе ці не мо гуць асэн са-
ваць на ступ стваў, час цей за 
ўсё па ло ха юц ца і імк нуц ца 
сха вац ца пад лож кам, ста-

лом, дзе іх цяж ка знай сці...
Да дам, дзе ці, якія за гі ну лі 

ў аг ні на Мін шчы не, прак тыч-
на ўсе з сель скай мяс цо вас ці. 
Як лі чаць спе цы я ліс ты, пры-
чы на тра ге дыі — у не да хо пе 
дзі ця чых сад коў у вёс ках. 
Баць кі вы му ша ны па кі даць 
дзя цей до ма. У воб лас ці пры-
ма юць ме ры для вы праў лен-
ня сі ту а цыі. На ба зе ўста ноў 
аду ка цыі ўжо ство ра на 12 
груп з круг ла су тач ным зна хо-
джан нем дзя цей. У перс пек-
ты ве та кія гру пы з'я вяц ца ва 
ўсіх ра ё нах Мін шчы ны. Ад-
кры ва юц ца гру пы ка рот ка ча-
со ва га зна хо джан ня — ад 2 
да 7 га дзін.

Су пра цоў ні кі аб лас но га 
ўпраў лен ня па над звы чай-
ных сі ту а цы ях су мес на з 
пе да го га мі, мі лі цы яй пра-
вод зяць пра фі лак тыч ную 
ра бо ту з дзець мі і іх баць-
ка мі. Для вы ха ван цаў ма-
лод ша га ўзрос ту ме ры па-
жар най бяс пе кі да вод зяц ца 
з дапамогай раз на стай ных 
гуль няў. У кра мах і сек цы-
ях, дзе пра да юц ца дзі ця-
чыя та ва ры, раз ме шча ны 
па мят кі, стэн ды з ін фар ма-
цы яй, якая па пя рэдж вае аб 
не да пу шчаль нас ці па кі даць 
не паў на лет ніх без на гля ду. 
Акра мя та го, аб сле да ва ны 
су праць па жар ны стан жыл ля 
ма ла за бяс пе ча ных, шмат-
дзет ных, не ўлад ка ва ных 
сем' яў. У вы ні ку ў 1057 да-
мах і ква тэ рах ад ра ман та ва-
на пяч ное ацяп лен не, у 1190 
— элект ра пра вод ка, у 5115 
уста ноў ле ны аў та ном ныя 
па жар ныя апа вя шчаль ні кі. 
Рэй ды да па маг лі да дат ко ва 
вы явіць 1551 факт не за ха-
ван ня бяс печ на га пра жы-
ван ня і вы ха ван ня дзя цей. 
Як вы нік, 34 да рос лыя па-
збаў ле ны баць коў скіх пра-
воў, 149 дзя цей зме шча ны 
ў са цы яль на-пе да га гіч ныя 

цэнт ры, 619 не паў на лет ніх 
знаходзяцца ў са цы яль на 
не бяс печ ным ста но ві шчы.

— Так, на Мін шчы не ня-
ма ла ро біц ца па пра фі лак-
ты цы па жа раў і гі бе лі на іх 
лю дзей. Але план ме ра пры-
ем стваў па ві нен быць больш 
дак лад ным, а кант роль за 
вы ка нан нем — піль ны і якас-
ны, — ад зна чы лі пры сут ныя. 
— Аба вя зак баць коў — на-
ву чыць дзя цей пра ві лам па-
во дзін пад час не бяс пе кі (як 
па кі нуць па мяш кан не, ку ды 
тэ ле фа на ваць).

Ну мар вы клі ку эк стран-
ных служ баў — «112». Сю ды 
мож на звяр тац ца ў вы пад ку 
ўзнік нен ня над звы чай ных сі-
ту а цый ці ін шых зда рэн няў. 
Дыс пет чар ад рас уе сіг на лы ў 
не аб ход ныя служ бы («102», 

«103», «104») і ава рый на га 
рэ ага ван ня.

За не вы ка нан не аба вяз-
каў па вы ха ван ні дзя цей 
пра ду гле джа ны штраф, але 
толь кі ў вы пад ку здзяйс нен-
ня не паў на лет нім ней ка га су-
праць праў на га ўчын ку. Тым 
не менш, ка лі з вы ха ван цам 
зда ры ла ся ня шчас це і на ват 
гі бель з пры чы ны не да гля ду 
баць коў, іх не па ка ра юць. У 
Кры мі наль ным ко дэк се пра-
ду гле джа ны арышт ці аб-
ме жа ван не во лі на тэр мін 
да двух га доў за па кі дан не 
ў не бяс пе цы. Але зноў жа 
пры цяг нуць па ім да ад каз-
нас ці да рос лых, на ват ка лі 
дзі ця за гі ну ла ў па жа ры, не-
маг чы ма.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ
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Па жар ная бяс пе каПа жар ная бяс пе ка  ��

АД НЫ ДО МА...АД НЫ ДО МА...
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ПАВЯЛІЧЫЦЬ 
АБАРОТ 

ДРАЎНІНЫ
Коль касць экс плу а та-
цый ных ля соў бу дзе 
па вя лі ча на. Пра гэ та 
жур на ліс там па ве-
да міў мі ністр ляс ной 
гас па дар кі Мі ха іл 
АМЕЛЬ Я НО ВІЧ. 

Па яго сло вах, сёння 
ляс ны фонд Бе ла ру сі на 
51 пра цэнт скла да ец ца з 
ля соў пер шай гру пы і на 49 
пра цэн таў — дру гой гру-
пы. «Та кіх су ад но сін ня ма 
больш ні ў ад ной кра і не 
све ту. На пэў на, мы за над-
та за ха пі лі ся эка ло гі яй, — 
пра ка мен та ваў сі ту а цыю 
Мі ха іл Амель я но віч. — Та-
му ця пер раз гля да ец ца пы-
тан не аб ап ты мі за цыі ка тэ-
го рыі аба ро не нас ці ля соў 
праз змян шэн не коль кас ці 
ля соў пер шай гру пы да 35 
пра цэн таў і па велі чэн ня 
дру гой да 65».

На думку мі ніст ра, гэ та 
да зво ліць уцяг нуць у гас-
па дар чы аба рот ад 2 да 
2,5 міль ё на ку ба мет раў 
драў ні ны. Цяпер да ля соў 
пер шай гру пы, экс плу а-
та цыя якіх за ба ро не на, 
ад но сяц ца за па вед ныя, 
во да ахоў ныя, аба рон ныя 
са ні тар ныя, азда раў ляль-
ныя і ін шыя ля сы.

Мі ністр так са ма рас ка-
заў, што ця пер да пе ра да-
чы ў Па ла ту прад стаў ні-
коў На цы я наль на га схо-
ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
рых ту ец ца пра ект но вай 
рэ дак цыі Ляс но га ко дэк-
са. Па яго сло вах, вя лі кіх 
змен у ляс ным за ка на-
даў стве ча каць не трэ ба 
— фак тыч на но вы ко дэкс 
бу дзе пры во дзіц ца ў ад-
па вед насць з ін шы мі за-
ка на даў чы мі ак та мі, якія 
пра цу юць у гэ тай сфе ры. 
Пра ект пла ну ец ца пе ра-
даць у Па ла ту прад стаў ні-
коў да кан ца лю та га.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ.
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(Заканчэнне. Пачатак у нумары за 23 студзеня.)

Рэй ды да па маг лі 
да дат ко ва вы явіць 
1551 факт не за ха ван ня 
бяс печ на га пра жы ван ня 
і вы ха ван ня дзя цей. 
Як вы нік, 34 да рос лыя 
па збаў ле ны баць коў скіх 
пра воў.


