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Па-пер шае, шы пы до-
сыць ба лю ча ко люц ца, а 
мяк кія яга ды пры спро бе 
ад лу чыць іх ад рас лі ны 
лёг ка рас ціс кац ца ў ру ках, 
вы дзя ля ю чы сок, які бяз-
лі тас на шчып ле ску ру.

ЮВЕ ЛІР НАЯ 
ПРА ЦА

Збор аб ля пі хі ўруч-
ную аль бо з да па мо гай 
на жніц шы ро ка пры мя-
ня ец ца звы чай на та ды, 
ка лі дрэў на ўчаст ку ня-
шмат. Га лоў ным мі ну сам 
гэ та га спо са бу з'яў ля юц ца вя лі кія 
пра ца- і ча са зат ра ты. Але, ня гле-
дзя чы на іс тот ныя не да хо пы, ёсць 
у яго і сур' ёз ная пе ра ва га: так вы не 
па шко дзі це ні яга ду, ні дрэ ва.

ДЛЯ ЛЯ НІ ВЫХ
Не ка то рыя са доў ні кі збі ра юць 

ура джай аб ля пі хі пас ля пер шых 
за ма раз каў. За ма ро жа ныя яга ды 
лёг ка аб сы па юц ца на па пя рэд не 
ра за сла ныя бры зент або плён ку 
ад лёг кіх уда раў па ства ле або пру-
та мі па га лі нах. Ад нак гэ ты спо саб 
не дас ка на лы, бо пла ды, па кі ну тыя 

на га лін ках, пе ра спя ва юць, псу юц-
ца ад даж джоў і па шкодж ва юц ца 
птуш ка мі. Да та го ж зі ма ў нас на-
ды хо дзіць па воль на, ма ра зы чар-
гу юц ца з ад лі га мі: та ды скур ка 
ягад так са ма ад тае і пры аб тра-
сан ні мо жа ад дзя ліц ца ад мя ка ці, 
якая за ста ец ца на га лі нах.

ПРА ВІ ЛЫ 
ЗБО РУ АБ ЛЯ ПІ ХІ

Каб па лег чыць цяж кі і пра ца ём-
кі пра цэс збо ру ягад, пры трым лі-
вай це ся трох прос тых пра ві лаў:

�  Вы ра шыў шы вы рошч ваць 
аб ля пі ху ў ся бе на ўчаст ку, ад дай-
це пе ра ва гу га тун кам з буй ны мі 
яга да мі і су хім ад ры вам.
� Збі рай це яга ды ў па чат ку 

па спя ван ня, ка лі яны ўжо на бы лі 
жоў тую або чыр во на-аран жа вую 
афар боў ку, але яшчэ не стра ці лі 

пруг кас ці. Пе ра спеў шы, 
яны ста но вяц ца мяк кі мі 
і пры зры ван ні рас ціс ка-
юц ца.
�  Вы ка рыс тоў вай це 

пры ста са ван ні і пры ла ды 
для хут ка га збо ру пла доў 
у вы гля дзе гра бян цоў для 
счэс ван ня, пя це лек, U-па-
доб ных шпі лек і т. п.

«СЛЯ ПЫ» 
АД БОР

Са мы прос ты і «гру-
бы» спо саб — аку рат на 
зрэ заць з дрэ ва пла до-

выя га лін кі, каб за тым без кло-
па таў до ма аба браць па ягад цы 
ўруч ную. Ад нак, ня гле дзя чы на 
ўсе скла да нас ці ўбор кі аб ля пі хі, 
аб лом ваць га лі ны ні ў якім ра зе 
нель га, за вы клю чэн нем зрэз кі 
сля пых па чат каў і га лін з пла да-
мі, якія рас туць унут ры кро ны. На 
гэ тых ка рот кіх га лін ках, якія не 
ма юць пры рос таў на вер ха ві не і 
амаль цал кам па кры ты пла да мі, у 
асоб ных га тун каў зна хо дзіц ца да 
30% ура джаю. Іх зра за юць се ка та-
рам і ўклад ва юць у ла ток, а за тым 
уруч ную абі ра юць пла ды.

ЯК ПРА ВІЛЬ НА ЗДЫ МАЦЬ 
ЯБ ЛЫ КІ І ГРУШЫ?

І. АГУЛЬ НЫЯ ПА ЛА ЖЭН НІ
1. Рэ клам ная гуль ня пад наз вай «У цёп лую зі му са «Звяз-

дою» (да лей — Гуль ня) пра во дзіц ца на тэ ры то рыі Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь у ад па вед нас ці з гэ ты мі Пра ві ла мі ў тэр мін з 6 ве-
рас ня па 31 снеж ня 2014 го да ўключ на з мэ тай сты му ля ван ня 
рос ту пад піс кі на га зе ту «Звяз да» на чац вёр ты квар тал і дру гое 
паў год дзе 2014 го да.

2. Ар га ні за тар Гуль ні — рэ дак цый на-вы да вец кая ўста но ва 
«Вы да вец кі дом «Звяз да» (да лей — уста но ва), мес ца зна-
хо джан ня: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяль ніц ка га, 10а, УНП 
100155376.

ІІ. ПРЫ ЗА ВЫ ФОНД ГУЛЬ НІ
3. Пры за вы фонд рэ клам най гуль ні «У цёп лую зі му са «Звяз-

дою» сфар мі ра ва ны за кошт ма ё мас ці ар га ні за та ра гуль ні — 
рэ дак цый на-вы да вец кай уста но вы «Вы да вец кі дом «Звяз да» 
і скла да ец ца з на ступ ных рэ чаў:

ІІІ. УМО ВЫ ЎДЗЕ ЛУ Ў ГУЛЬ НІ
4. Рэ клам ная гуль ня «У цёп лую зі му са «Звяз дою» пра во-

дзіц ца з мэ тай сты му ля ван ня рос ту пад піс кі на га зе ту «Звяз да» 
на чац вёр ты квар тал і дру гое паў год дзе 2014 го да.

5. Удзель ні кам Гуль ні мо жа быць лю бы гра ма дзя нін Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь, які па ста ян на пра жы вае на яе тэ ры то рыі і 
які афор міў і апла ціў пад піс ку на га зе ту «Звяз да» на чац вёр ты 
квар тал або дру гое паў год дзе 2014 го да.

6. Пад ста вай для ўдзе лу ў Гуль ні з'яў ля ец ца да сла ная пад-
піс чы кам на ад рас уста но вы ў пе ры яд з 6 ве рас ня па 9 каст-
рыч ні ка 2014 го да вы ра за ная з га зе ты або з укла ды ша ў га зе ту 
за поў не ная карт ка ўдзель ні ка — пад піс чы ка «Звяз ды», якая 
змя шча ец ца ў га зе це не менш чым раз на ты дзень у пе ры яд 
з 6 ве рас ня па 4 каст рыч ні ка 2014 го да.

7. Адзін пад піс чык мо жа да слаць толь кі ад ну карт ку ўдзель-
ні ка. Пад піс чык, які да слаў больш за ад ну карт ку ўдзель ні ка, 
вы клю ча ец ца з Гуль ні.

8. Карт кі ўдзель ні ка, на кле е ныя на па пе ру ці плён ку, ад ксе-
ра ка пі ра ва ныя або тыя, якія бы лі да сла ны пас ля 9 каст рыч ні-
ка 2014 го да па паш то вым штэм пе лі атры ман ня, да ўдзе лу ў 
Гуль ні не пры ма юц ца.

ІV. СКЛАД КА МІ СІІ ПА ПРА ВЯ ДЗЕН НІ ГУЛЬ НІ
9. Для пра вя дзен ня Гуль ні ўста но ва ства рае ка мі сію па 

пра вя дзен ні рэ клам най гуль ні «У цёп лую зі му са «Звяз дою» 
(да лей — Ка мі сія) у на ступ ным скла дзе:

Кра ча ва На тал ля Іль і ніч на — на мес нік ды рэк та ра рэ дак-
цый на-вы да вец кай уста но вы «Вы да вец кі дом «Звяз да» — 
стар шы ня Ка мі сіі;

Чле ны Ка мі сіі:
Чыч ко Ак са на Мі ка ла еў на — на чаль нік упраў лен ня рас паў-

сюдж ван ня дру ка ва ных СМІ РУП «Бел пош та»;
Мі хай лі чэн ка Але на Вік та раў на — за гад чык ад дзе ла пад піс-

кі і перс пек тыў ных пра ек таў рэ дак цый на-вы да вец кай уста но вы 
«Вы да вец кі дом «Звяз да»;

Доў нар Ва лян ці на Ар кадзь еў на — рэ дак тар ад дзе ла рэ-
дак цыі га зе ты «Звяз да» рэ дак цый на-вы да вец кай уста но вы 
«Вы да вец кі дом «Звяз да»;

Сянь ко Аляк сандр Ана толь е віч — спе цы я ліст 1 ка тэ го рыі 
ад мі ніст ра цый на-гас па дар ча га сек та ра рэ дак цый на-вы да вец-
кай уста но вы «Вы да вец кі дом «Звяз да».

10. Асо бы, якія ўва хо дзяць у склад Ка мі сіі, не мо гуць быць 
удзель ні ка мі гэ тай Гуль ні.

V. ПА РА ДАК РО ЗЫГ РЫ ШУ ПРЫ ЗОЎ
11. Ро зыг рыш пры зоў ажыц цяў ля ец ца на па ся джэн ні Ка мі сіі 

14 каст рыч ні ка 2014 го да ў 12 га дзін у па мяш кан ні ўста но вы па 
ад ра се: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяль ніц ка га, 10а.

12. Пе рад па чат кам ро зыг ры шу карт кі ўдзель ні каў сар ту-
юц ца па аб лас цях і го ра дзе Мін ску, змя шча юц ца ў асоб ныя 
пра стор ныя скры ні і ста ран на пе ра меш ва юц ца.

13. Асоб на для кож най воб лас ці і для го ра да Мін ска ра зы-
гры ва юц ца па ад ным цеп ла вен ты ля та ры.

За тым усе карт кі змя шча юц ца ў ад ну скры ню, пе ра меш ва юц-
ца і ся род удзель ні каў ра зы гры ва ец ца су пер прыз — хле ба печ.

14. Пе ра мож цам Гуль ні, які вый граў прыз, лі чыц ца ўдзель-
нік, чыё проз ві шча на пі са на на да сла най ім карт цы ўдзель ні ка, 
якую пры ро зыг ры шы кож на га асоб на га пры за вы цяг не вы пад-
ко вым чы нам са скры ні хто-не будзь з за про ша ных удзель ні каў 
Гуль ні або прад стаў ні коў не за леж ных ар га ні за цый. На кож най 
та кой карт цы ўдзель ні ка над піс ва ец ца вый гра ны прыз і рас-
піс ва юц ца чле ны Ка мі сіі.

15. Вы ні кі ро зыг ры шу пры зоў афарм ля юц ца пра та ко лам 
і пуб лі ку юц ца да 24 каст рыч ні ка 2014 го да ўключ на ў га зе це 
«Звяз да».

Уста но ва ў тэр мін да 24 каст рыч ні ка 2014 го да да сы лае 
пе ра мож цам па ве дам лен не аб вый гра ным пры зе за каз ным 
пісь мом з ука зан нем тэр мі ну яго атры ман ня.

VІ. МЕС ЦА, ПА РА ДАК І ТЭР МІН ВЫ ДА ЧЫ ПРЫ ЗОЎ
16. Умо вай вы да чы пры зоў з'яў ля ец ца прад' яў лен не пе-

ра мож цам паш пар та або да ку мен та, які па цвяр джае асо бу, 
і ары гі на ла аба не мен та або кві тан цыі аб пад піс цы на га зе ту 
«Звяз да» на 4 квар тал або дру гое паў год дзе 2014 го да.

Пры звяр тан ні па атры ман не пры за прад стаў ні ка пе ра мож цы 
ён па ві нен прад' явіць да ве ра насць на атры ман не пры за, паш-
парт і ары гі нал аба не мен та або кві тан цыі аб пад піс цы на га зе ту 
«Звяз да» на 4 квар тал або дру гое паў год дзе 2014 го да.

17. Ад сут насць у пе ра мож ца, які вый граў прыз, аба не мен та 
або кві тан цыі аб пад піс цы на га зе ту «Звяз да» на 4 квар тал або 
дру гое паў год дзе 2014 го да з'яў ля ец ца пад ста вай для ад мо вы 
ў вы да чы яму пры за ў су вя зі з тым, што ён не ад па вя дае па-
тра ба ван ням, якія прад' яў ля юц ца да ўдзель ні ка Гуль ні пунк там 
5 гэ тых Пра ві лаў.

18. Пры зы вы да юц ца пе ра мож цам у тэр мін па 31 снеж ня 2014 
го да ў па мяш кан ні ўста но вы па ад ра се: г. Мінск, вул. Б. Хмяль-
ніц ка га, 10а, з 9:00 да 13:00 і з 14:00 да 17:00, за вы клю чэн нем 
вы хад ных і свя точ ных дзён. Рас хо ды, звя за ныя з пры ез дам 
пе ра мож цаў, каб атры маць прыз, уста но ва не аплач вае.

19. Вы пла та гра шо ва га эк ві ва лен ту кош ту рэ ча ва га пры за 
або за ме на яго на ін шы прыз не да пус ка ец ца.

20. Пас ля 31 снеж ня 2014 го да вы да ча пры зоў спы ня ец ца 
і прэ тэн зіі ўдзель ні каў не пры ма юц ца.

VІІ. ЗА КЛЮЧ НЫЯ ПА ЛА ЖЭН НІ
21. Пе ра мож цы Гуль ні ня суць ад каз насць за прад стаў лен не 

пад атко вай спра ва здач нас ці і за вы пла ту ўсіх па дат каў, якія 
пра ду гле джа ны дзей ным за ка на даў ствам Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
у су вя зі з атры ман нем пры зоў.

22. Пе ра мож цы Гуль ні і іх сва я кі зга джа юц ца з тым, што іх 
ім ёны, проз ві шчы, ім ёны па баць ку, фа та гра фіі, ліс ты і ін тэр-
в'ю мо гуць быць вы ка ры ста ны ўста но вай у лю бых рэ клам ных 
і/або ін фар ма цый ных ма тэ ры я лах, якія звя за ны з Гуль нёй. Яны 
так са ма зга джа юц ца да ваць ін тэр в'ю і зды мац ца для рэ клам-
ных ма тэ ры я лаў у су вя зі з Гуль нёй без вы пла ты яко га-не будзь 
да дат ко ва га ўзна га ро джан ня. Усе пра вы на та кія пуб лі ка цыі 
на ле жаць уста но ве.

23. Пра ві лы пра вя дзен ня рэ клам най гуль ні «У цёп лую зі му 
са «Звяз дою» да па чат ку рэ клам най гуль ні бу дуць апуб лі ка-
ва ны су мес на з рэ кві зі та мі іх дзяр жаў най рэ гіст ра цыі ў га зе це 
«Звяз да».

24. Да вед кі, якія да ты чац ца гэ тай Гуль ні, мож на атры маць 
па тэ ле фо не (017) 287 18 38.

Па свед чан не аб дзяр жаў най рэ гіст ра цыі рэ клам най гуль-
ні №2422 ад 01.09.2014 г., вы да дзе на Мі ніс тэр ствам ганд лю 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

№ 
п/п

Наз ва
Коль-
касць 
(шт.)

Ца на за 
шт. з ПДВ 

(руб.)

  Уся го з 
ПДВ (руб.)

1.
Хле ба печ Oursson 

BM1000JY\SS, Кі тай
1 1 483 000 1 483 000

2.
Цеп ла вен ты ля тар Electrolux 

EFH\C-2115, РФ
7 416 000 2 912 000

УСЯ ГО пры за вы фонд рэ клам най гуль ні «У цёп лую зі му са «Звяз-
дою» скла дае 4 395 000 (ча ты ры міль ё ны трыс та дзе вя нос та пяць 

ты сяч) бе ла рус кіх руб лёў.

ПРА ВІ ЛЫ ПРА ВЯ ДЗЕН НЯ РЭ КЛАМ НАЙ ГУЛЬ НІ
«У ЦЁП ЛУЮ ЗІ МУ СА «ЗВЯЗ ДОЮ»

Пло да на шэн не аб ля пі хі па-
чы на ец ца на трэ ці—чац вёр ты 
год пас ля па сад кі. Ка лі ва шы 
дрэў цы раз ві ва юц ца дрэн на, 
маг чы ма, вы пе ра шчы ра ва лі з 
апра цоў кай гле бы і па шко дзі-
лі ка рэнь чы кі, якія за ля га юць 
бліз ка да па верх ні. Каб не на-
шко дзіць сва ёй аб ля пі се, рых-
лі це гле бу ва кол дрэ ва не глы-
бей за 5 см!

«Цяк ла тут з ле су не вя лiч ка

Тра вой за рос шая кры нiч ка».

Якуб КОЛАС.

Вядучая рубрыкі Ірына ТАМКОВІЧ.

СПО СА БЫ ЎБОР КІ 
ЎРА ДЖАЮ АБ ЛЯ ПІ ХІ

Не па спе лі азір нуц ца, а 
час па чы наць збор яб-
лы каў і груш. Пры гэ тым 
ад ра зу паў стае пы тан не: 
як зра біць так, каб са бра-
ны ўра джай за ха ваў свае 
сма ка выя якас ці на пра-
цяг лы час? Для гэ та га 
да стат ко ва ўся го толь кі 
пра віль на яго са браць...

Аб ля пі ха атры ма ла наз ву за сваё ба га тае пло да на шэн не: га-
лін ка лі та раль на аб леп ле на яга да мі, якія шчыль на ся дзяць. 
Але, як час та гэ та бы вае, у вы со кай пра дук тыў нас ці ёсць і 
ад ва рот ны бок: яга ды рас туць у та кой вя ліз най коль кас ці і 
на столь кі шчыль на пры ля га юць да га лін кі, што збор пла доў 
го лы мі ру ка мі пе ра тва ра ец ца ў стом ны пра цэс. Да та го ж ка-
рот кая пла да нож ка і ка люч кі на га лін ках ста но вяц ца сур' ёз най 
пе ра шко дай у біт ве за ўра джай.

Усім вя до ма, што спе лы 
плод у мо мант яго зды ман-
ня з пла до вай га лін кі ра зам 
з пла да нож кай па ві нен лёг ка 
ад дзя ляц ца, а на сен не мець 
цём на-бу ры ко лер. Гэ та факт. Та му 
шмат хто пе ра ка на ны ў тым, што гэ та га 
да стат ко ва для збо ру яб лы каў і груш і іх 
якас на га за хоў ван ня. Ад нак гэ та кры ху 
не так.

Іс нуе не каль кі пра ві лаў зняц ця ўра-
джаю для на ступ на га за хоў ван ня.
� Яб лы кі і гру шы не аб ход на збі раць 

вель мі аку рат на, не даў шы ўпа сці пло-
ду на зям лю. Па шко джа ны фрукт бу дзе 
дрэн на за хоў вац ца.
� Ёсць зу сім не скла да ная тэх ні ка збо-

ру. Плод бя руць ўсёй да лон ню, пас ля 
ча го на ціс ка юць на пла да нож ку звер ху 
ўка заль ным паль цам (у мес цы яе пры-
ма ца ван ня да пла до вай га лін кі), а за тым 
па ды ма юць яго ўверх. Ка лі плод спе лы, 
то ён сва бод на ад дзе ліц ца. Пры гэ тым 
яго не вар та ту заць або па круч ваць — 
так вы мо жа це па шко дзіць га лін ку.
� Вар та па чы наць збор пла доў з ніж-

ніх га лі нак, па кры се пра соў ва ю чы ся да 
ся рэд ніх і верх ніх. Пры чым гэ та лепш 
ра біць пас ля схо ду ра сы.
� Для збо ру ўра джаю лепш за ўсё 

вы ка рыс тоў ваць раз на стай ныя пад-
стаў кі або лес ві цы. Склад ваць яб лы-
кі і гру шы па жа да на ў мяк кія ко шы кі, 
зву жа ныя ўні зе, ёміс тас цю да 10 кг і 
вы шы нёй ка ля 35—40 см. Уся рэ дзі не 
ко шык лепш за слаць тон кім плас том 

па пе р або струж кай, а для боль ша га 
эфек ту — аб шыць меш ка ві най.
� Мес ца для за хоў ван ня ўра джаю 

трэ ба пад бі раць згод на з тэм пе ра тур-
на-па вет ра ным рэ жы мам. Гэ та зна-
чыць, яб лы кі лет ніх га тун каў лепш за 
ўсё за хоў ва юц ца пры тэм пе ра ту ры 1 °С 
і віль гот нас ці 80—90%. На прык лад, пры 
вы ка нан ні вы шэй на зва на га рэ жы му, 
ваш ура джай бу дзе за хоў вац ца больш 
за ме сяц, у ад ва рот ным вы пад ку — не 
больш за два тыд ні.
� Для яб лы каў і груш лет ніх га тун-

каў ха рак тэр на апад ан не пла доў, што 
вя дзе да з'яў лен ня ве лі зар най коль-
кас ці шкод ні каў, якія на за па шва юц ца ў 
апад зе. Та му не ля ну й це ся і свое ча со ва 
збі рай це і вы нось це з са ду ўсе гні лыя і 
са пса ва ныя пла ды. Гэ та лепш ра біць 
ве ча рам, не па кі да ю чы на ра ні цу, бо 
пла да жэр кі ву се ня з чар ві вых пла доў 
ноч чу пе ра паў зуць у шчы лі ны па бу доў 
і там акук ляц ца на зі моў ку.
� Не за цяг вай це са збо рам ура джаю, 

па коль кі пла ды, якія доў гі час зна хо-
дзяц ца пад со неч ным свят лом, мо гуць 
атры маць апё кі, якія вы клі чуць па ру-
шэн не скур кі, што паз ней ада б'ец ца на 
якас ці пла доў і, як вы нік, змен шыць час 
за хоў ван ня.


