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

Якуб КОЛАС.

Вядучая рубрыкі  Ірына ТАМКОВІЧ

Ёсць не каль кі ня хіт рых спо са баў па леп шыць са-
ма ад чу ван не ў спя кот нае на двор'е. Па вод ле слоў 
ура ча-ме та дыс та 3-й га рад ской дзі ця чай клі ніч най 
па лі клі ні кі г. Мін ска Га лі ны САФ РО НА ВАЙ, ка лі мы 
до ма, у пер шую чар гу трэ ба па кла па ціц ца аб тым, 
каб на тых вок нах, ку ды ця гам дня трап ля юць со-
неч ныя пром ні, ака за лі ся што ры ці жа лю зі. Мож на 
за кле іць шкло сон ца ахоў най плён кай.

1Ідэа льна бу дзе пра вет ры ваць па коі ра ні цай, поз нім 
ве ча рам і ноч чу. Гэ та са праў ды аха лодж вае па мяш-

кан не. Ад нак бу дзьце асця рож ны мі са скраз ня ка мі, якія 
мо гуць стаць пры чы най за па лен ня мыш цаў шыі, спі ны, 
пле ча во га по яса.

2Са мы прос ты спо саб аха ла дзіц ца — вы піць ха лад на-
ва тай ва ды, з лё дам і лі мо нам, ліс цем мя ты. Доб ра 

спа толь вае сма гу зя лё ны чай. Каб не пе ра аха ла дзіць 
гор ла, ха лод ныя на поі трэ ба заў сё ды піць не вя лі кі мі 
глыт ка мі. На пі ку спё кі га ла ву і шыю мож на аб гар нуць 
мок рым руш ні ком.

3 Рэ гу ляр на пры май це цёп лы або ха лад на ва ты душ, 
які зні жае тэм пе ра ту ру це ла і ўвіль гат няе ску ру.

4Доб ра зні жае тэм пе ра ту ру ў па мяш кан ні вен ты ля-
тар. Вар та пры браць ды ва ны, час цей ра біць віль-

гот ную пры бор ку.

5Па стаў це ў па ко ях ёміс тас ці з ва дой — па вет ра бу-
дзе аха лодж вац ца за кошт вы па рван ня ва ды.

6Са мыя не аб ход ныя спра вы, асаб лі ва звя за ныя з 
фі зіч най на груз кай, ра бі це ра ні цай або ўве ча ры. У 

са мую спё ку ад па чы вай це.

7Пе ра гледзь це ра цы ён хар ча ван ня. Менш ужы вай це 
тлус тай і са лё най ежы, ад дай це пе ра ва гу ага род ні-

не, са да ві не, ха лод ным за кус кам і су пам.

8Адзен не па він на быць сва бод ным, з на ту раль ных 
тка нін.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА

�

Гэ та бу дзе...Гэ та бу дзе...  ��

Дры бін за пра шае на тарж кі, 
а Чы гі рын ка — на бард-ры бал ку
Вы бі раць па між фес ты ва лем на род ных про мыс лаў і му зыч на-
спар тыў ным свя там на бе ра зе ва да схо ві шча ка ля бы хаў скай 
вёс кі Ча чэ ві чы да вя дзец ца ўжо ў гэ тыя вы хад ныя. Але, як ка жуць 
ар га ні за та ры ме ра пры ем стваў, су ма ваць не бу дзе це ні дзе.

У ста лі цы ша па ва лаў Дры бі не бу дзе маг чы масць на быць ва лён кі, 
па поў ніць за па сы мё ду, па спы таць гар ба ту з га ю чых зё лак на «жы вой 
ва дзе», па ла са вац ца рыб ны мі стра ва мі і па ба чыць яшчэ шмат ча го 
ін ша га не менш пры ем на га. Май стры за про сяць на май стар-кла сы, 
дзе на ву чаць усіх ах вот ных ас но вам ста ра даў ніх ра мёст ваў. Бу дзе 
маг чы масць з пер шых вус наў па чуць сак рэ ты дры бін скіх ша па ва лаў, 
про мы сел якіх лі чыц ца на цы я наль най каш тоў нас цю кра і ны. Фес ты валь 
прой дзе пад акам па не мент 30 твор чых ка лек ты ваў Бе ла ру сі і Ра сіі, а 
за вер шыц ца вя лі кім шоу агню эк стрым-тэ ат ра «Бер сек», кан цэр там 
бе ла рус кай спя вач кі Іс куі Аба лян і фе ер вер кам.

Не менш ці ка вая пра гра ма свя та «Вя лі кая бард-ры бал ка», дзе збі-
ра юц ца зва рыць аж паў та ры ты ся чы літ раў юш кі! Бу дзе маг чы масць 
па па рыц ца ў лаз ні і атры маць ка рыс ную ін фар ма цыю ад леп шых 
па рыль шчы каў Бе ла ру сі, Ра сіі і Укра і ны, па гу ляць у пляж ны фут бол, 
на ве даць ку лі нар ныя май стар-кла сы і фо та вы ста вы. Пры хіль ні каў 
аў тар скай пес ні ча кае шмат ці ка вых су стрэч з вя до мы мі бар да мі. 
Пры е дзе на ват скан даль на вя до мы Псой Ка ра лен ка з Маск вы. А га-
лоў нае, у ры ба ло ваў бу дзе маг чы масць на спра ве да ка заць, хто з іх 
са мы спрыт ны і ўда члі вы. У спа бор ніц твах па лоў лі ры бы звы чай ным 
ама та рам скла дуць кан ку рэн цыю бар ды. Ар га ні за та ры абя ца юць на ват 
ванд роў ку на вер та лё це, каб з вы шы ні пту шы на га па лё ту ўба чыць усю 
пры га жосць Чы гі рын ска га ва да схо ві шча.

Трэ ба ад зна чыць, што ўсе дры бін скія ме ра пры ем ствы бяс плат ныя, 
а вось ува ход ны кві ток на бард-ры бал ку каш туе 30 000 руб лёў.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ

�

Зла дзіць аў та ма ты за ва нае кро пель-
нае ара шэн не сва і мі ру ка мі — за да-
ча да во лі скла да ная. Ад нак тыя ага-
род ні кі, хто змог аб ста ля ваць та кой 
сіс тэ май свой учас так, не шка ду юць 
пра вы дат ка ва ныя час і гро шы.
Пры кро пель ным па лі ве, у ад роз нен не 

ад тра ды цый ных спо са баў, ва да рас хо-
ду ец ца эка ном на, да рас лі ны яна па да-
ец ца рэ гу ляр на ў па трэб най коль кас ці і 
ў па трэб нае мес ца — у ка ра нё вую зо ну. 
Гэ ты ме тад ідэа льны для па лі ву пры го-
жа аформ ле ных квет ні каў, гра дак, 
пла до вых дрэў і кус тоў, жы вых ага-
ро джаў.

Якас ную сіс тэ му кро пель на га 
па лі ву мож на зра біць са ма стой на. 
Ад нак з са ма га па чат ку вар та ад-
мо віц ца ад дум кі вы ра біць са мо му 
ўсе кам па не нты сіс тэ мы. Інакш вы 
да рэм на стра ці це шмат ча су, і ва-
ша сіс тэ ма бу дзе не пра ца здоль-
най. Ка лі ўжо вы вы ра шы лі зра біць 
кро пель ны па ліў сва і мі ру ка мі, на-
будзь це якас ныя кам плек ту ю чыя і 
збя ры це з іх дых тоў ную і даў га веч-
ную сіс тэ му, якая бу дзе пра ца ваць 
пры мі ні маль ным ва шым удзе ле 
шмат га доў.

Што трэ ба для та го, каб зра біць 
кро пель ную сіс тэ му па лі ву, якая 
нар маль на функ цы я нуе? Вы ка жам зда-
гад ку, што да ва ша га ўчаст ку пад ве дзе на 
тру ба з во да пра вод най ва дой, і больш у 
вас ні чо га ня ма.

Для ўлад ка ван ня кро пель най сіс тэ-
мы па лі ву сва і мі ру ка мі спат рэ біц ца:

Кро пель ні цы, якія з'яў ля юц ца га лоў-
ны мі эле мен та мі сіс тэ мы. Ад іх функ цы-
я на ван ня не па срэд на за ле жыць, на коль-
кі доб ра пра цуе кро пель нае ара шэн не. 
Кро пель ні цы бы ва юць з не рэ гу ля ва ным 
і рэ гу ля ва ным рас хо дам ва ды. Дыя па зон 
гэ та га па ра мет ру да во лі шы ро кі — ад 2 
да 20 літ раў за га дзі ну. Акра мя гэ та га, 
кро пель ні цы бы ва юць кам пен са цый ны-
мі і не кам пен са цый ны мі. Пер шыя за хоў-
ва юць ста біль ны рас ход не за леж на ад 
ціс ку ва ды ў тру ба пра вод зе. Леп шы мі 
з'яў ля юц ца рэ гу ля ва ныя кам пен са цый-
ныя кро пель ні цы.

Раз га лі на валь ні кі, якія на зы ва юць 
«па ву ка мі». Іх коль касць па він на быць 
роў ная коль кас ці кро пель ніц, да якіх яны 
да лу ча юц ца. «Па ву кі» ма юць ад 2 да 4-х 
ады хо дзя чых шту ца раў.

Мік ра труб кі. Тон кія пласт ма са выя 
труб кі, якія на дзя ва юць на шту ца ры «па-
ву коў» і якія ад вод зяць ва ду ў не па срэд-
ны пункт па лі ву.

Стой кі. Гэ тыя эле мен ты слу жаць для 
ўста ноў кі ў пэў ны пункт па лі ву. Да іх ма-
цу юц ца кан цы мік ра тру бак.

Раз мер ка валь ная труб ка. Адзін яе 
ка нец ма цу ец ца да тру ба пра во да, дру гі 
за ты ка ец ца за глуш кай. З ба коў да труб кі 
на пэў най ад лег лас ці ад на ад ад ной ма цу-
юц ца кро пель ні цы з пры ма ца ва ны мі да іх 
«па ву ка мі» і мік ра труб ка мі. Звы чай на раз-
мер ка валь ная пласт ма са вая труб ка мае 
дыя метр 16 мм, таў шчы ню сцен кі 1,1 мм. 
Гэ тая труб ка з да лу ча ны мі да яе эле мен та-
мі з'яў ля ец ца асноў най збо рач най адзін кай 
(мо ду лем) сіс тэ мы ара шэн ня. Коль касць 
та кіх мо ду ляў на ага ро дзе за ле жыць ад 

пло шчы, якую вы хо ча це па лі ваць. На прык-
лад, дзвюх раз мер ка валь ных тру бак у збо-
ры да стат ко ва, каб ажыц ця віць кро пель ны 
па ліў у цяп лі цы ся рэд ніх па ме раў.

Старт ка нэк та ры, якія ўяў ля юць са-
бой асаб лі выя шту цэ ры для ма ца ван ня 
раз мер ка валь най труб кі да тру ба пра во-
да. Для ўста ноў кі старт ка нэк та ра ў тру-
ба пра вод зе свід ру ец ца ад ту лі на, у якую 
ўстаў ля ец ца шту цэр старт ка нэк та ра. 
Ушчыль нен не ад бы ва ец ца з да па мо-
гай за ціск ной гай кі, якая зна хо дзіц ца на 
старт ка нэк та ры.

Тру ба пра вод. Гэ та не што ін шае, як 
пласт ма са вая труб ка, якая пад во дзіць 
ва ду ад філь тра да раз мер ка валь ных тру-
бак. Адзін ка нец яе ма цу ец ца да філь тра, 
дру гі за кры ты за глуш кай.

Ва дзя ны фільтр. Не вар та ду маць, 
што ва да ў ва да пра вод зе і без філь тра 
до сыць чыс тая. Пра ца здоль насць сіс тэ-
мы кро пель на га ара шэн ня на ўпрост за-
ле жыць ад чыс ці ні ва ды. Не вя лі кі ка ва-
ла чак ір жы або гра зі мо жа за біць вуз кія 
ад ту лі ны кро пель ні цы. Перш чым куп ляць 
фільтр, трэ ба вы зна чыц ца з яго мар кай 
і пра дук цый нас цю. Каб пад лі чыць не аб-
ход ную пра дук цый насць, трэ ба ве даць, 
коль кі кро пель ніц бу дзе на ага ро дзе. Па-
мно жыў шы іх коль касць на рас ход, атры-
ма ем пра дук цый насць філь тра, не аб ход-
ную для за бес пя чэн ня ўсіх кро пель ніц 

чыс тай ва дой. Ва дзя ны фільтр ма цу ец ца 
да тру бы з во да пра вод най ва дой.

Роз ная злу чаль ная ар ма ту ра, пры-
зна ча ная для злу чэн ня ўсіх эле мен таў: 
шту цэ ры, фі тын гі, тра я кі, кам пен са та ры 
ціс ку, кра ны. З да па мо гай апош ніх мож на 
пе ра кры ваць ці ад кры ваць ва ду на асоб-
ных участ ках ага ро да. Кам пен са та ры ціс-
ку вы ка рыс тоў ва юц ца для рэ гу ля ван ня 
на по ру ў сіс тэ ме.

Апі са ная сіс тэ ма кро пель на га па лі ву 
з'яў ля ец ца най больш на дзей най і даў-

га веч най. Тэр мін яе служ бы мо жа 
скла даць 8-12 га доў. Аб ста ля ваў-
шы ага род та кой сіс тэ май, мож на 
на доў га за быц ца на праб ле мы, звя-
за ныя з па лі вам.

СІС ТЭ МА КРО ПЕЛЬ НА ГА 
ПА ЛІ ВУ З ВЫ КА РЫ СТАН НЕМ 

КРО ПЕЛЬ НАЙ СТУЖ КІ
Іс ну юць больш прос тыя і менш 

даў га веч ныя сіс тэ мы па лі ву з вы ка-
ры стан нем кро пель ных сту жак, якія 
ўяў ля юць са бой труб кі з таў шчы нёй 
сцен кі ад 125 да 200 мкм. Стуж-
ка мае сіс тэ му вы пуск ных ад ту лін, 
раз ме шча ных на пэў най ад лег лас ці 
ад на ад ад ной — звы чай на 20, 30, 
і 100 сан ты мет раў. Ад ным кан цом 
яна да лу ча ец ца да пад вод зя ча га 
тру ба пра во да з да па мо гай старт ка-

нэк та ра, на дру гім кан цы за ма цоў ва ец ца 
за глуш ка. Пры па да чы ва ды яна па чы нае 
вы ця каць з вы пуск ных ад ту лін стуж кі.

Пе ра ва гай сіс тэм з кро пель ны мі стуж-
ка мі з'яў ля ец ца іх пра ста та і тан насць. Ад-
на стуж ка за мя няе ўсю тую част ку вы шэй-
апі са най сіс тэ мы кро пель на га ара шэн ня, 
якая скла да ец ца з раз мер ка валь ных тру-
бак, кро пель ніц, «па ву коў», мікратрубак і 
сто ек. Ад нак тэр мін служ бы кро пель ных 
сту жак не пе ра вы шае 2—3-х га доў. Акра-
мя та го, яе тон кія сцен кі мо гуць пра грыз ці 
роз ныя на сель ні кі гра дак. Та кі не бяс печ-
ны шкод нік, як мядз вед ка — «суб ма ры на 
ага ро даў» — ад ным ру хам скі віц здоль ная 
пе ра тва рыць кро пель ную стуж ку ў бес ка-
рыс ную дзі ра вую труб ку.

Акра мя гэ та га, пры вы ка ры стан ні 
кро пель ных сту жак нель га рэ гу ля ваць 
коль касць ва ды, якая па да ец ца да рас-
лі ны; яна бу дзе мя няц ца ў за леж нас ці 
ад на по ру ў тру ба пра вод зе. Не да зва ляе 
кро пель ная стуж ка і пад во дзіць ва ду ў 
пэў нае мес ца.

Най больш дас ка на лай сіс тэ май кро-
пель на га ара шэн ня з'яў ля ец ца цал кам 
аў та ма ты за ва ная сіс тэ ма па да чы ва ды 
да рас лін, якая мо жа пра ца ваць прак-
тыч на без удзе лу ча ла ве ка. Ча сам яе 
ўклю чэн ня і ад клю чэн ня, рас хо дам ва-
ды кі руе апа ра ту ра, за пра гра ма ва ная на 
пэў ны рэ жым.

САК РЭ ТЫ 
СА ДА ВО ДАЎ

�Пры па са дцы ві шань і сліў уня сен не гною ў па са дач ную 
яму не аба вяз ко вае. Знач на больш ка рыс ці бу дзе ад 

уня сен ня драў ня на га по пе лу, кас ця ной 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 ад-
бы ва ец ца рас трэск ван не ка ры і ця чэн не ка ме дзі. 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 ма 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 ляць пад мерз лыя па раст кі. 
Пры жы ва льнасць са джан цаў пла до вых дрэў знач на вы шэй 
пры па са дцы іх у пас ля абе дзен ны час, блі жэй да ве ча ра.

�Зям лю пад дрэ ва мі за дзір ва няць не па жа да на, па коль кі 
тра ва моц на вы сіль вае гле бу. Лепш па са дзіць квет кі, 

дух мя ныя тра вы або ягад нік, якія ўсё роў на да вя дзец ца 
рых ліць і ўгной ваць, а зна чыць, і дрэ ву бу дзе толь кі ка рысць. 
Гле бу пад кро на мі пла до вых дрэў аба вяз ко ва трэ ба рых ліць 
і ўгной ваць. Пры гэ тым пе ра коп ваць на глы бі ню не больш 
за 10 см. Каб унес ці ўгна ен ні глы бей, трэ ба вост рым ка-
лом асця рож на пра ра біць у гле бе па глыб лен ні на 30-50 см, 
ад сту піў шы ад ства ла пры клад на на 1 метр ці блі жэй да 
пе ры мет ра кро ны. Та кія па глыб лен ні ро бяць ва кол дрэ ва ў 
не каль кіх мес цах. У іх і на лі ва юць пры га та ва ныя ўгна ен ні, 
па куль гле ба бу дзе іх убі раць. За тым ад ту лі ны за сы па юць 
рых лай урад лі вай зям лёй.

�Да рос лыя пла да нос ныя дрэ вы мож на пад кар міць на-
ступ ным чы нам: па пе ры мет ры кро ны ка па юць па кру-

зе ка наў ку шы ры нёй і глы бі нёй ка ля 35 см. Яе за паў ня юць 
пе ра прэ лым гно ем з да баў лен нем 3-4 кг драў ня на га по пе лу, 
тро хі ўшчыль ня юць і за сы па юць гле бай. Пры ўгна ен ні сліў 
і ві шань ка рыс на яшчэ да даць га ша най вап ны або ста рой 
тын коў кі.

�Дрэ вы бы ва юць бяс плод ны мі па роз ных пры чы нах.
�  Ка лі пры па са дцы бы ла за глыб ле на ка ра нё вая шый ка, 

то дрэў ца дрэн на рас це і хва рэе.
�  Пры па са дцы са джан цаў у сы рым ха лад на ва тым мес цы, 

ка лі ка ра ні да кра на юц ца да плас тоў гле бы з бліз кім за ля-
ган нем ха лод ных грун та вых во даў.
�  Ка лі гле ба за над та бед ная.
�  Ка лі ж гле ба ўрад лі вая, а дрэ вы скі да юць квет кі і за вязь, 

зна чыць, не ха пае мі не раль ных рэ чы ваў. Трэ ба тэр мі но ва 
ўнес ці мі не раль ныя ўгна ен ні з фос фа рам і ка лі ем.
�  Ка лі гле ба за над та тлус тая. Пры гэ тым на дрэ вах шмат 

ліс то ты і вель мі ма ла пла до вых га лі нак. У та кім вы пад ку да 
гле бы пры меш ва юць глі ну, по пел, вап ну або ўно сяць фос-
фар на-ка лій ныя ўгна ен ні.
�  Пры за над та моц ным аб рэз ван ні ад бы ва ец ца ін тэн сіў ны 

рост ве ге та тыў ных, але не пла до вых па раст каў.
�  Ка лі пад час цві цен ня на зі ра лі ся моц ныя за ма раз кі аль бо 

ста я ла вель мі сы рое даждж лі вае на двор'е. У та кім вы пад ку 
на ся ко мых вель мі ма ла і квет кі за ста юц ца не апы ле ны мі.
�  Пры моц ным па шко джан ні дрэў на ся ко мы мі. Не аб ход-

на пра во дзіць пра фі лак тыч нае апырс кван не ад па вед ны мі 
прэ па ра та мі ва ўста ноў ле ныя тэр мі ны.

Се зон ныя па ра дыСе зон ныя па ра ды  �� ЯК РА ТА ВАЦ ЦА ЯК РА ТА ВАЦ ЦА 
АД СПЁ КІ ДО МА?АД СПЁ КІ ДО МА?

СІС ТЭ МА КРО ПЕЛЬ НА ГА 
ПА ЛІ ВУ СВА І МІ РУ КА МІ


