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Каб атры маць ура джай ягад у 

пер шае ж ле та, на сен не су ніц се-
юць у са ка ві ку-кра са ві ку. Па коль кі 
на сен не вель мі дроб нае, па жа да на 
звяр нуць асаб лі вую ўва гу на пад-
рых тоў ку гле бы. Яна па він на быць 
лёг кай, рых лай і віль га ця ё міс тай, 
па жа да на ўтры ман не буй на зяр-
ніс та га пя с ку, тор фу і пе ра гною ў 
су ад но сі нах 1:1:2 . Мож на на быць 
га то вы для па се ву грунт у спе цы я -
 лі за ва най кра ме. Для па се ву су-
ніц па ды дзе грунт «Для фі я лак», 
«Для бя го ніі», «Уні вер саль ны» для 
вы рошч ван ня ра са ды. Па пя рэд-
не грунт лепш пра па рыць ці ха ця 
б па ліць рас тво рам мар ган цоў кі. 
Па сеў мож на пра во дзіць у пры-
ста са ва ныя для гэ та га ёміс тас ці 
вы шы нёй не больш за 5-6 см і аба-
вяз ко ва з дрэ наж ны мі ад ту лі на мі. 
Гле ба ў глы бо кіх ёміс тас цях доў га 
вы сы хае пас ля па лі ву, па воль на 
асвой ва ец ца ка ра ня мі, за кі сае, і 
ства ра юц ца ўмо вы для раз віц ця 
«чор най нож кі» ва ўсхо даў. Вель мі 
доб ра вы ка рыс тоў ваць ма лень кія 
ёміс тас ці, тор фа пе ра гной ныя або 
пласт ма са выя кан тэй не ры, і вы-
сей ваць у іх па ад ным зер не тку. 
Гэ та вы зва ляе ад не аб ход нас ці 
пі кі роў кі ра са ды. Яна ж у фа зе 
ад на го-двух са праўд ных ліс точ-
каў та кая да лі кат ная, што іс нуе 

рэ аль ная не бяс пе ка яе па-
шко дзіць.

Ёміс тас ці не аб ход на за-
поў ніць пад рых та ва ным суб-
стра там за 2-3 дні да па се ву, 
каб зям ля на бы ла па ка ё вую 
тэм пе ра ту ру і доб ра на пі та-
ла ся віль гац цю. Пра ліць яе 
ру жо вым рас тво рам прэ па-
ра та «Мак сім» (2 мл на 2 л 
ва ды) для пра фі лак ты кі раз-
віц ця «чор най нож кі» і роз-
ных гні ляў.

Па верх ню гле бы кры ху 
ўтрам боў ва юць, вы раў ноў-
ва юць, увіль гат ня юць і раў-
на мер на раз мяр коў ва юць па ёй 
на сен не, імк ну чы ся се яць ня гус та. 
На сен не ні чым звер ху не пры сы-
па юць. Апыр скаць ва дой з пуль ве-
ры за та ра, што бу дзе спры яць і яго 
больш шчыль на му пры ля ган ню да 
гле бы. Пры крыць ёміс тас ці з па-
са джа ным на сен нем шклом або 
по лі эты ле на вай плён кай.

І ця пер са мае га лоў нае — знай-
сці ў па коі цёп лае мес ца з тэм-
пе ра ту рай 22—26 °С, дзе па се вы 
бу дуць зна хо дзіц ца да з'яў лен ня 
ўсхо даў. Свят ло ім у гэ ты час не 
па трэб на, але ка лі яно ёсць, шко-
ды не бу дзе. Та кім мес цам мо жа 
быць ша фа або на вяс ная па лі чка, 
бо чым блі жэй да сто лі, тым цяп-

лей. Па кла дзі це по бач тэр мо метр 
для кант ро лю. Вар та што дня на 
хві лі ну па ды маць плён ку або шкло, 
каб пра вет рыць па се вы. Нель га 
ста віць іх ля ацяп ляль най ба та рэі, 
каб не пе ра грэ лі ся. Ка лі змо жа це 
пад трым лі ваць ап ты маль ную тэм-
пе ра ту ру, то праз ты дзень з'я вяц-
ца па раст кі. А пры тэм пе ра ту ры 
+17 °С ус хо ды прый дзец ца ча каць 
два, а то і тры тыд ні. А ў ха лад на-
ва тым па коі на сен не мо жа прос та 
згніс ці.

І вось па раст кі — да лі кат ныя і 
ма лень кія — з'я ві лі ся. Яны вель мі 
ма лыя і спа чат ку рас туць па воль-
на. Ця пер га лоў нае — да стат ко-
вае, але не праз мер нае ўвіль гат-
нен не верх ня га слоя гле бы і пра-
вет ры ван не — інакш не па збег-
нуць «чор най нож кі». Па лі ваць іх 
да во дзіц ца асця рож на, лі та раль на 
па кроп лях.

Па се вы не аб ход на пе ра нес ці 
ў са мае свет лае ў па мяш кан ні 
мес ца. Ця пер ім па трэб на свят ло, 
каб яны не вы цяг ва лі ся. «На крыў-
ку» не зды ма юць і пра цяг ва юць 
што дня пра вет ры ваць. На акне 
заў сё ды больш хо лад на, але ў 
гэ ты пе ры яд усхо дам да стат ко ва 
18-20 °С для нар маль на га раз-
віц ця.

Па ліў у ста дыі се мя до ляў не 
па тра бу ец ца. Ка лі ра за ўюц ца 1-2 
са праўд ныя ліс точ кі, час пра вет-
ры ван ня па сту по ва па вя ліч ва юць 
і пры ву ча юць се ян цы да па ка ё-

вых умоў. Не спя шай це ся іх 
ад кры ваць цал кам, каб не 
за гі ну лі ад рэз ка га пе ра па ду 
віль гот нас ці па вет ра.

У гэ ты час па ліў пра во-
д зяць асця рож на па ме ры 
пад сы хан ня верх ня га слоя 
гле бы. Рас лі ны ў ма лень кіх 
ёміс тас цях не пі кі ру юць. Ка лі 
вы вы ка рыс тоў ва лі па сяў ныя 
скры ні, то рас пі кі ра ваць рас-
лі ны вар та ва ўзрос це двух 
са праўд ных ліс точ каў. По суд 
з ра са дай па лі це і зноў змяс-
ці це пад плён ку для леп шай 
пры жы ва льна сці.

Ра са ду, вы ра шча ную без пі кі-
роў кі, пры ўтва рэн ні ра зет кі ліс ця 
дыя мет рам 5-6 см пе ра валь ва юць, 
не раз бу ра ю чы зем ля ны ка мяк, 
у ін шы по суд, па вя ліч ва ю чы яго 
ёміс тасць на 20-25%.

На пер шым ча се ма ла дым се-
ян цам пад корм ка не па тра бу ец-
ца, та му што па жыў ных рэ чы ваў 
ім да стат ко ва ў са мым грун це. А 
вось ка лі вы рас туць 3-4 са праўд-
ныя ліс ты, адзін раз на 8-10 дзён 
на 1 л ва ды да юць не больш за 
1 г во да рас пу шчаль на га ўгна ен-
ня, якое змя шчае не толь кі азот, 
фос фар і ка лій, але і на бор мік ра-
эле мен таў.

Рас лі ны, якія доб ра ўка ра ні-
лі ся, больш устой лі выя да ва-
ган няў тэм пе ра ту ры. Ад +14 да 
+25 °С у гэ ты пе ры яд для іх — 
нор ма.

Пе рад вы сад кай ра са ды су ніц 
у ад кры ты грунт яна па він на прай-
сці двух дзён ную за гар тоў ку. На 
ло джыі ці бал ко не, ве ран дзе або 
ў са дзе яе па сту по ва пры ву ча юць 
да све жа га па вет ра, сон ца і вет ру. 
Вы са джва юць ра са ду, як пра ві ла, 
у ся рэ дзі не мая. Ад ра зу пас ля ба-
га та га па лі ван ня па сад кі муль чы-
ру юць і ў пер шыя дні пры ця ня юць 
ад сон ца.

Пры вы се ве на сен ня на ра са ду 
ў са ка ві ку пла да но сіць рас лі ны па-
чы на юць ужо ў лі пе ні.

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

Якуб КОЛАС.

Вядучая рубрыкі Ірына ТАМКОВІЧ.

СУ НІ ЦЫ З НА СЕН НЯ

Zамор'еZамор'е  ��

105 БУ ТЭ ЛЕК ВІ НА
вы пі вае ў ся рэд нім 
за год кож ны жы-
хар гэ тай дзяр жа-
вы. Га вор ка ідзе 
пра Ва ты кан. У 
цэнт ры су свет на га 
ка та лі цыз му са мы 
высокі ўзро вень 
ўжы ван ня ал ка го-
лю на ду шу на сель-
ніц тва. Ад па вед нае 
да сле да ван не пра вя лі спе цы я ліс ты Ка лі фар ній ска га 
ін сты ту та він.

Ста тыс ты ка свед чыць, што жы ха ры Ва ты ка на вы пі ва юць у 
ся рэд нім ка ля 74 літ раў ві на што год на ча ла ве ка. Гэ та зна чыць, 
на кож на га жы ха ра кар лі ка вай дзяр жа вы ў ся рэд нім пры хо дзіц ца 
па 105 бу тэ лек ві на, што пры клад на ў два ра зы больш па каз чы каў 
па Фран цыі ці Іта ліі і ў тры ра зы больш, чым у Вя лі ка бры та ніі. Жы-
ха ры Ва ты ка на час та вы му ша ны ўжы ваць ві но пад час рэ лі гій ных 
цы ры мо ній і ры ту а лаў. Пры гэ тым сам ва ты кан скі по быт спры яе да 
рас піц ця ал ка го лю: у гэ тай кра і не пры ня та пры маць ежу ў вя лі кай 
кам па ніі, што аба вяз ко ва су пра ва джа ец ца су мес ны м пад няц цем 
ке лі ха-дру го га. Акра мя та го, на дум ку на ву коў цаў, та кі ажы я таж 
мо жа быць звя за ны з тым, што ў су пер мар ке тах Ва ты ка на ўста-
ноў ле ны больш ніз кі па да так на ві но, чым у той жа Іта ліі.

«ЗА ПА РО ЖАЦ» ДЛЯ КА РОЎ
Кур' ёз ная гіс то-
рыя ад бы ла ся ў 
Ма лай зіі — па лі-
цэй скія вы яві лі 
кі ну ты аў та ма-
біль, уся рэ дзі не 
яко га зна хо дзі-
лі ся... жы выя ка-
ро вы!

Паз ней вы свет лі ла ся, што ча ты ры ка ро вы бы лі скра дзе-
ны з фер мы ў Пе нан гу. Зло дзеі да лі жы вё лам снат вор нае і 
па гру зі лі іх у аў та ма біль, вы ня ўшы ся дзен не. Ад нак да лё ка 
з'е хаць не атры ма ла ся — ка ро вы ака за лі ся за над та цяж кі мі, 
і зла мыс ні кі, кі нуў шы аў та ма біль з жы вё ла мі, уцяк лі. За тры-
маць зла чын цаў па куль не ўда ло ся, за тое ка ро вы шчас лі ва 
вяр ну лі ся на фер му.

Пад рых та ваў Іван КУ ПАР ВАС

�

Ма ла дыя з Вя лі ка-
бры та ніі атры ма-
лі ў якас ці па да-
рун каў з на го ды 
свай го шлю бу... 
27 тос та раў роз-
ных фір маў.

Па вод ле слоў ма ла-
дой сям'і, та кія прэ зен-
ты ім уру чы лі, па коль кі 
ў іх не бы ло спе цы яль-
на пад рых та ва на га 
спі са па жа да ных па-
да рун каў, які звы чай-
на рас паў сюдж ва ец-
ца ся род гас цей не за доў га да 
вя сел ля. Як рас па вя ла ця пер 
ужо бы лая ня вес та Вік то рыя 

Сей мур, пад час ура чыс тас цяў 
(ма ла дыя ажа ні лі ся ў Мек сі-
цы, а свя та з гэ тай на го ды 
ла дзі лі до ма, у Анг ліі) яна і 

яе но ва спе ча ны муж 
Майк за ўва жы лі, што 
па да рун ка выя скрын кі, 
пры не се ныя гас ця мі, 
усе пры клад на ад ной 
фор мы і па ме ру. Яны 
не на да лі гэ та му асаб-
лі ва га зна чэн ня, але, ка-
лі па ча лі рас па коў ваць 
па да рун кі, зра зу ме лі, 
што боль шая іх част ка 
— гэ та тос та ры. Паз ней 
вы свет лі ла ся: па да рыць 
тос та ры гас цей пад га-
ва рыў ся бар жа ні ха Роб 
Кэ нак. Як ідэя з тос та ра-

мі прый шла яму ў га ла ву і як 
яму за гэ та «ад дзя чаць» ма-
ла дыя, не ўдак лад ня ец ца.

У Ка лі фор ніі ся мей ная па ра знай шла 
скарб пад дрэ вам на зад нім два ры ўлас-
на га до ма. Жбан са ста ра даў ні мі за ла-
ты мі ма не та мі аца ні лі ў дзе сяць міль ё-
наў до ла раў.

Шчас лі вы вы па дак ад быў ся на поў на чы 
аме ры кан ска га шта та на тэ ры то рыі ад на го з 
да во лі ста рых сель ска гас па дар чых угод дзяў. 
Па вод ле слоў шчас ліў чы каў, гу ля ю чы з са ба-
кам па сцеж цы, па якой яны ха дзі лі на пра ця гу 
мно гіх га доў, яны рап там уба чы лі ста ры гар-
шчок. На хі ліў шы ся, каб пра ве рыць зна ход ку, 
аме ры кан цы пад мо хам знай шлі цэ лы скарб. 
У тай ні ку бы ло пяць бля ша нак, у якіх зна хо-
дзі ла ся 1427 ма нет, як паз ней вы свет лі ла ся, 
да та ва ных 1847—1894 га да мі. Усе яны бы лі ў 
вы дат ным ста не. Не ка то рыя з ма нет ацэнь ва-
юц ца ў 27 ты сяч до ла раў, а ёсць і та кія, чый 
кошт пе ра ўзы хо дзіць адзін міль ён. Агуль ны 
кошт зна ход кі ацэнь ва ец ца ў дзе сяць міль ё-
наў до ла раў. Ну міз ма ты ўжо на зва лі зна ход ку 
ўні каль най.

Шчас лі вая па ра па пра сі ла не на зы ваць 
ім ёны і не рас па вя даць, дзе ме на ві та зна хо-
дзіц ца тое са мае мес ца, каб не вы клі каць рэ-
цы дыў «за ла той лі ха ман кі» і не пры цяг нуць 
ту ды на тоў пы лю дзей, уз бро е ных ме та ла шу-
каль ні ка мі. Аме ры кан цы так са ма па дзя лі лі ся 
пла на мі, што вя лі кую част ку ма нет збі ра юц-
ца пра даць праз ін тэр нэт-кра му. Па вод ле 
слоў шчас ліў чы каў, атры ма ныя гро шы яны 
ха це лі б вы дат ка ваць у тым лі ку на даб ра-
чын насць.

НЕ ФЭЙ СБУК 
І НЕ РЭ МБА!

У мек сі кан скім шта-
це Са ро на на поў на чы 
кра і ны за ко нам за ба-
ра ні лі да ваць дзе цям 
не ка то рыя ім ёны.

У да ку мен це ска за на, што 
імя не па він на на сіць дыс кры-
мі ну ю чы, грэб лі вы, га неб ны 
ха рак тар або ўво дзіць у зман. 
Імя не мо жа змя шчаць зна кі 
пры пын ку або скла дац ца з 
аб рэ ві я ту ры. Вы ра шаць, ад-
па вя дае імя но вым пра ві лам 
ці не, бу дуць су пра цоў ні кі ад-
дзе ла рэ гіст ра цыі. Крыс ці на 

Ра мі рэс, кі раў ні ца служ бы 
за пі су ак таў гра ма дзян ска га 
ста ну, рас па вя ла жур на ліс-
там, што на прак ты цы ёй да-
во дзі ла ся су ты кац ца з баць-
ка мі, якія спра ба ва лі даць сва-
ім дзе цям ім ёны Рэ мба, Ша ен 
або Аб ра за нне. За ба ро не на 
так са ма на зы ваць дзя цей за-
меж ны мі ім ёна мі ў спа лу чэн ні 
з іс па на моў ны мі проз ві шча мі 
ці да ваць больш за два імені, 
на прык лад, Майкл Джэк сан 
Ра мі рэс. Пад за ба ро най апы-
ну лі ся і на ступ ныя ім ёны: Бур-
гег Кінг, Тэр мі на тар, Гіт лер, 
Ра ба коп, Лэ дзі Дзі, Джэймс 
Бонд, Ро кі, Ро лінг Стоўнз, 
Тві тар, Фэй сбук, Па ка хон тас 
і ін шыя па доб ныя.

10 МІЛЬ Ё НАЎ... НА ЗАД НІМ ДВА РЫ

ЛЕП ШЫ ПА ДА РУ НАК НА ВЯ СЕЛ ЛЕ? 
ТОС ТАР!

ГЭ ТА ТРЭ БА ВЕ ДАЦЬ

 � Усе га тун кі і гіб ры ды, вы ра шча ныя з на сен ня, пла да но сяць 
ўжо ў год па се ву.
 � Рэ ман тант ныя га тун кі су ніц зі му юць не горш за звы чай-
ныя.
 � Раз мна жаць на сен нем мож на толь кі спе цы яль на ство ра ныя 
для гэ та га спо са бу вы рошч ван ня га тун кі і гіб ры ды су ніц.
 � Бяз ву сыя су ні цы мож на рас са джваць дзя лен нем 3-4-га до-
вых кус тоў.
 � Вы ра шча ныя з на сен ня су ні цы больш зда ро выя, чым раз-
мно жа ныя ву са мі.
 � Рэ ман тант ныя су ні цы па чы на юць пла да но сіць пры клад на 
праз 5-6 ме ся цаў пас ля па се ву на сен ня.
 � Нель га збі раць на сен не з гіб ры даў F1. У іх па том ства бу дзе 
рас шчап лен не, і рас лі ны ста нуць ад роз ні вац ца па мно гіх пры-
кме тах.

Док тар ад ка жаДок тар ад ка жа  ��

ФІ ЗІ Я ТЭ РА ПІЯ 
ЗА МЕСТ «ХІ МІІ»

«Яко га кштал ту фі зі я тэ ра пію пры якіх за-
хвор ван нях у дзя цей мож на пры мя няць?

Іры на Ула дзі мі ра ўна, г. Мінск».

За гад чы ца ад дзя лен ня ме ды цын скай 
рэ абі лі та цыі 23-й га рад ской дзі ця чай па-
лі клі ні кі г. Мін ска Ган на КУ ЛЯ БА:

— Па-пер шае, асаб лі вас ці фі зі я тэ ра піі 
ў дзі ця чым уз рос це аб умоў ле ны не толь кі 
асаб лі вас ця мі са мой па та ло гіі, але і ана-
та міч ны мі, фі зі я ла гіч ны мі ад роз нен ня мі 
дзі ця ча га ар га ніз ма ад да рос ла га. Трэ ба 
ра зу мець, што ар га нізм дзі ця ці — гэ та не 
ма дэль да рос ла га ў мі ні я цю ры. Ад роз нен няў 
тым больш, чым мен шы ўзрост. Та му ад ны 
пра цэ ду ры пры зна ча юц ца на ват но ва на ро-
джа ным, ін шыя — з паў го да, з 2 га доў і г.д. У 
кож най свая пра цяг ласць і свая коль касць.

Сён ня фі зі я тэ ра пеў тыч ныя ка бі не ты дзі ця-
чых па лі клі нік ва ло да юць шмат лі кай і раз на-
стай най па ля чэб ным уз дзе ян ні апа ра ту рай, 
з'яў ля юц ца не ад' ем най част кай ля чэн ня і ме-
ды цын скай рэ абі лі та цыі пры мно гіх за хвор-
ван нях унут ра ных ор га наў, апор на-ру халь на га 
апа ра ту, нер во вай сіс тэ мы, хва ро бах ску ры, 
эн да кры на ла гіч най і ін шых па та ло гі ях.

Асаб лі ва важ ныя фі зі яп ра цэ ду ры для ля-
чэн ня дзя цей з алер гіч ны мі за хвор ван ня мі, 
па коль кі фі зі я ля чэн не да зва ляе ў не ка то рых 
вы пад ках змен шыць до зу ле каў, а так са ма 
змен шыць іх па боч ны эфект.

Фі зі я тэ ра пеў тыч ныя пра цэ ду ры аказ ва юць 
не толь кі ля чэб ны, але і агуль на азда раў лен чы 
эфект, спры я юць за гар тоў ван ню, ад наў лен ню 
аб мен ных пра цэ саў, ка рэк цыі фак та раў ры зы-
кі, па вы ша юць устой лі васць ар га ніз ма да не-
спры яль ных знеш ніх і ўнут ра ных уз дзе ян няў.

З са ма га ран ня га дзя цін ства дзет кам пры-
зна ча ец ца ма саж — ля чэб ны па па ка зан нях або 
агуль на ўма ца валь ны. Пры роз ных за па лен чых 
за хвор ван нях вы ка рыс тоў ва ец ца ля чэн не по-
лем уль тра вы со ка час тот най тэ ра піі, ста рэй шым 
дзе цям мож на пры мя няць элект ра сты му ля цыю 
мыш цаў — пры мы шач най гі па та ніі, ар та пе дыч-
най па та ло гіі або за хвор ван нях пе ры фе рыч най 
нер во вай сіс тэ мы, ла зе ра тэ ра пію — для ля чэн-
ня за хвор ван няў ву шэй, гор ла, но са.

Ме та ды маг ні та тэ ра піі, уль тра гу ка вой тэ-
ра піі (ра зам з ін шы мі су час ны мі ля чэб ны мі 
маг чы мас ця мі) з пос пе хам пры мя ня юц ца, 
на прык лад, у траў ма та ло гіі, не ўра ло гіі, аф-
таль ма ло гіі, гаст ра эн тэ ра ло гіі.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА.


