
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Ганны, Варвары, 
Наталлі, Івана, Марка.
К. Марты, Аляксандра, 
Фелікса.

Месяц
Першая квадра
05.01—11.01.
Месяц у сузор’і Авена.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня
   дня

Мiнск — 9.23 17.12 7.49

Вi цебск — 9.20 16.55 7.35

Ма гi лёў — 9.14 17.02 7.48

Го мель — 9.02 17.07 8.05

Гродна — 9.37 17.29 7.52

Брэст — 9.30 17.37 8.07

— Ма ма, а ка лі чар вя ка 
раз рэ заць, то яго па ло вы бу-
дуць сяб ра ваць?

— З та бой — не.

За піс у школь ным дзён-
ні ку:

«Ваш сын на ўро ку му зы-
кі тры ра зы за каз ваў «Ула-
дзі мір скі цэнт рал»... і не за-
пла ціў!»

Зва нок па тэ ле фо не:
— Во ва! З днём на ра джэн-

ня!

— Дзя куй, а хто гэ та?
— Гэ та — твая ма ра, якая 

не спраў дзі ла ся!
— Ма та цыкл?!

Каб не хва рэць, урач па-
ра іў аб лі вац ца ха лод най ва-
дой. Але я ўсё роў на хва рэю: 
тыя, ка го я аб лі ваю, да га ня-
юць мя не і моц на б'юць.

Ра ней жон ка ве ча ра мі 
ву чы ла мя не жыць. Ку піў ёй 
ноўт бук, пад клю чыў ін тэр нэт.

Ця пер ву чыць ін шых!

УСМІХНЕМСЯ

Фота Максіма ШАСТАКОВА.
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Шмат хто ве дае, што не ка то рыя ага род-
ныя куль ту ры нель га са джаць на су сед ніх 
град ках. Ска жам, буль ба і та ма ты — дрэн-
ныя су се дзі, у іх агуль ныя шкод ні кі і хва ро-
бы. А вось пра тое, што і ў са дзе дзей ні-
ча юць тыя ж пра ві лы, ве да юць ня мно гія. 
Не ка то рыя ві ды дрэў і кус тоў увогуле на 
дух не пе ра но сяць адзін ад на го!

Пры чын ан та га ніз му мо жа быць не-
каль кі. На прык лад, рас лі ны ад на ча со-
ва спа жы ва юць па жыў ныя рэ чы вы, з-за 
ча го ка рыс ных эле мен таў не ха пае абе-
дзвюм. Або іх ка ра ні за ля га юць на ад ной 
глы бі ні і пе ра шка джа юць адзін ад на му 
рас ці. А бы вае, што ка рэнь чы кі ад на го 
з су се дзяў вы лу ча юць шкод ныя рэ чы вы, 
якія пе ра шка джа юць рос ту ін ша га.

Та му, перш чым па са дзіць по бач тыя 
ці ін шыя рас лі ны ў са дзе, вы свет лі це, 
ці па ды хо дзяць яны адзін ад на му як су-
се дзі.

Яб лы ні лю бяць па мі до ры
Доб рыя су се дзі. Яб лы ні — га лоў-

ныя пла до выя дрэ вы ў на шых са дах, 
яны зай ма юць вя лі кія пло шчы, і пад імі 
заў сё ды за ста ец ца зям ля, якая не вы-
ка рыс тоў ва ец ца. Для 6 — 10 со так гэ та 
зла чын ства! А каб пры стволь ныя ко лы 
не пус та ва лі, там мож на па са дзіць ка-
лен ду лу або кроп — яны ад пудж ва юць 
шмат лі кіх шкод ні каў.

З паўд нё ва г а бо ку пад яб лы ня мі (і гру-
ша мі) мож на вы рошч ваць ска ра спе лыя 
та ма ты. Ка рысць тут двай ная: па мі до ры 
ад пудж ва юць ма тыль коў пла да жэ рак, а 
вы зноў жа эка но мі це пло шчу.

Не ка то рыя спе цы я ліс ты рэ ка мен ду-
юць па ся рэ дзі не яб лы не ва га са ду па са-

дзіць... са сну ці ліс тоў ні цу. Яны, ка жуць, 
вель мі ста ноў ча ўплы ва юць на рост пла-
до вых дрэў.

Дрэн ныя су се дзі. Там, дзе рас туць 
яб лы ні, — не мес ца ра бі не! Пра тое, што 
для са ду яна ўяў ляе па гро зу, ста ла вя до ма 
ў па чат ку XX ста год дзя. Гром грым нуў у 
Паў ноч най Аме ры цы, дзе ка ля са доў час-
ця ком са джа лі ра бі ну. І ў ней кі мо мант лю-
дзі за ўва жы лі, што з кож ным го дам яб лы кі 
ста на ві лі ся ўсё горш і горш — усе чар ві выя! 
А ў тых са дах, дзе ра бі ны по бач не бы ло, 
та кіх праб лем не ўзні ка ла. Ста лі вы свят-
ляць, у чым пры чы на, і вы яві лі, што пла ды 
па шкодж ва юць ву се ні ра бін най мо лі.

Па рэч кі і цы бу ля
Доб рыя су се дзі. Па між кус та мі ка-

рыс на па са дзіць цы бу лю і па кі нуць яе 
на зі му ў зям лі: гэ та аба ро ніць па рэч-
кі ад пу пыш ка ва га кля шча. З чор ны мі 
па рэч ка мі вы дат на ла дзіць бруж мель 
(жимолость).

Дрэн ныя су се дзі. А вось чыр во ныя 
па рэч кі з чор ны мі не ла дзяць, хоць яны 
і сёст ры.

Ма лі ны так са ма дрэн ныя су сед кі. 
Яны, як вя до ма, рас паў за юц ца ва ўсе 
ба кі і, ка лі тра пяць у па сад кі па рэ чак, 
пач нуць іх пры гня таць.

Агрэст «цяг не на чыр во нень кае»
Доб рыя су се дзі. Агрэст ідэа льна 

ўжы ва ец ца з чыр во ны мі па рэч ка мі.
Дрэн ныя су се дзі. А вось чор ныя па рэч-

кі для яго не па ды хо дзяць — яны абод ва 
па шкодж ва юц ца агрэс та вай аг нёў кай.

Ма лін нік так са ма не са мы леп шы ва-
ры янт — па той жа пры чы не, што і для 
па рэ чак.

Эга іст ка-ма лі на
Са джаць яе лепш асоб на ад ін шых 

са до вых рас лін. У ад ва рот ным вы пад ку 
яна бу дзе ад бі раць у су се дзяў усю віль-
гаць, па коль кі з'яў ля ец ца ва да хлёб кай. 
Да та го ж яе па рас нік здоль ны за ду-
шыць лю бую ніз ка рос лую куль ту ру.

Пят руш ка і ві на град
Доб рыя су се дзі. Ста ноў чы ўплыў на 

ві на град аказ ва юць ра дыс ка і мас ля ная 
рэ дзька.

Пят руш ка азда раў лі вае ві на град ні кі, 
па шко джа ныя фі лак се рай.

Дрэн ныя су се дзі. По бач з ві на гра-
дам нель га са джаць ка пус ту і агур-
кі — лі я на моц на пры гня тае гэ тую га-
род ні ну.

Ма цяр душ ка для аб ля пі хі
Доб рыя су се дзі. Аб ля пі ха лю біць, 

ка лі пад ёй рас туць ле ка выя тра вы — 
ра мо нак і ма цяр душ ка. Да рэ чы, гэ та 
вель мі зруч на: з ліс ця аб ля пі хі, кве так 
ра мон ку і тра вы ма цяр душ кі мож на за-
вар ваць вы дат ны ві та мі на вы чай!

Дрэн ныя су се дзі. Гэ тая ягад ная 
куль ту ра не лю біць су сед ства ма лін, 
чор ных па рэ чак і су ніц — у іх ка ра ні зна-
хо дзяц ца ў ад ным плас це, і яны бу дуць 
зма гац ца за ва ду і хар ча ван не.

І яшчэ аб ля пі ха не пе ра но сіць па слё-
на вых куль тур.

Су ні цы ад рэ дзькі са ла дзей шыя
Доб рыя су се дзі. На су ніч ныя план-

та цыі мож на пад са дзіць ак са міт кі, са ла-
ту, кус та вую фа со лю, час нок і шпі нат: 
яны ста ноў ча ўплы ва юць на ягад ныя 
град кі, а за ад но да па ма га юць сэ ка но-
міць пло шчу. Акра мя гэ та га, су ні цы мож-
на спа лу чаць з цы бу ляй, шніт-цы бу ляй, 
ра дыс кай і рэ дзькай.

Пят руш ка, пад се я ная ў град кі з су ні-
ца мі, ад пудж вае смаў жоў.

Доб ра ўздзей ні ча юць шал фей і агу-
роч ная тра ва.

Дрэн ныя су се дзі. Су ні цы нель га 
са джаць ля буль бы, та ма таў, агур коў 
і ка пус ты. У іх агуль ны шкод нік — не-
ма то да.

Ка ля ма лін су ні цам так са ма не мес-
ца — і тую, і ін шую куль ту ру лю біць ма-
лі на ва-су ніч ны даў га но сік.

Па між дрэ ва мі ў са дзе ка рыс на вы са джваць 
рас лі ны з рэз кім па хам: аніс, ба зі лік, ка лянд ру, 
ме лі су, пят руш ку, ча бор, эст ра гон. 
Яны ад пудж ва юць шмат лі кіх шкод ні каў 
і стрым лі ва юць рас паў сюдж ван не хва роб.

ЯКІЯ ДРЭ ВЫ І КУС ТЫ НЕЛЬ ГА СА ДЖАЦЬ ПО БАЧ
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1009 год — у за ход ніх кры ні цах 
(у ле та пі се го ра да Квад-

лін бур га) з'я ві ла ся пер шае згад ван не 
пле ме ні і зям лі Літ ва.

1733 год — да та на ра джэн ня 
(мяс тэч ка На ва ель ня, ця-

пер у Дзят лаў скім ра ё не) Ан то нія Ты-
зен гаў за, па лі тыч на га і гра мад ска га 
дзея ча ВКЛ, ме цэ на та. Кі ра ваў ка ра-
леў скі мі эка но мі я мі ў Бе ла ру сі і Літ ве. 
Па яго іні цы я ты ве за сна ва ныя Га ра-
дзен скія ка ра леў скія ма ну фак ту ры, 
па бу да ва ны Гро дзен скія да мы Ты зен-
гаў за, Па стаў скія да мы Ты зен гаў за, 
ад кры ты Гро дзен скі тэ атр Ты зен гаў за, 
ка дэц кі кор пус, ме ды цын ская шко ла ў 
Грод не. Зай маў ся вы рошч ван нем мя-
са-ма лоч ных па род жы вёл, вы ка рыс-
тоўваў пар ні ко ва-цяп ліч ную сіс тэ му. 
Іні цы я тар пер ша га ў Бе ла ру сі пе ры-
я дыч на га вы дан ня — «Гро дзен скай 
га зе ты». Па мёр у 1785 го дзе.

1919 год — Саў нар кам РСФСР 
пры няў дэ крэт аб увя-

дзен ні харч раз вёрст кі — сіс тэ мы на-
рых то вак сель ска гас па дар чых пра дук-
таў. За клю ча ла ся ў аба вяз ко вай зда-

чы ся ля на мі 
дзяр  жа ве 
па цвёр дых 
цэ нах усіх 
ліш каў хле-
ба і ін шых 
пра дук таў 
звыш уста-
ноў ле ных нор маў на аса біс тыя і гас-
па дар чыя па трэ бы. Трэ ба ска заць, 
што ўпер шы ню харч раз вёрст ка бы ла 
ўве дзе на ў Ра сій скай ім пе рыі ў раз гар 
Пер шай су свет най вай ны — 2 снеж ня 
1916 го да, у той жа час за хоў ва ла ся 
і ра ней шая сіс тэ ма дзяр жаў ных за-
ку пак на сва бод ным рын ку. У на рых-
тоў чую кам па нію 1919—1920 гас па-
дар ча га го да харч раз вёрст ка бы ла 
рас паў сю джа на не толь кі на хлеб, але 
і на буль бу, мя са, а да кан ца 1920 го-
да — амаль на ўсе сель гас пра дук ты. 
Ме та ды, якія пры мя ня лі ся пры на рых-
тоў ках у пе ры яд хар чо вай дык та ту ры, 
вы клі ка лі рост ся лян скай не за да во ле-
нас ці, якая вы лі ва ла ся ва ўзбро е ныя 
вы ступ лен ні. 21 са ка ві ка 1921 го да 
харч раз вёрст ка бы ла за ме не на хар-
чо вым па дат кам, што ста ла асноў най 
ме рай пе ра хо ду да па лі ты кі нэ па.

1922 год — у Та рон та ўпер шы-
ню на прак ты цы быў ужы ты 

ін су лін, які вы ра та ваў жыц цё па цы ен ту, 
хво ра му на цук ро вы дыя бет. Гэ та рэ чы-
ва, якое зні жае ўзро вень цук ру ў кры ві, 
бы ло вы дзе ле на ў 1921 го дзе Фрэ дэ ры-
кам Бан тын гам з пад страў ні ка вай за ло зы 
са ба кі. За та кое рэ ва лю цый нае ад крыц-
цё Бан тынг у 1923 го дзе быў уда сто е ны 
Но бе леў скай прэ міі. Да дня на ра джэн ня 
ка над ска га фі зі ё ла га (14 ліс та па да 1891 
го да) пры мер ка ва ны Су свет ны дзень ба-
раць бы су праць дыя бе ту.

1937 год — 80 га доў та му на-
ра дзіў ся (в. Пор са, ця пер 

у Ві лей скім ра ё не) Вік тар Клі мен це віч 
Кух та, бе ла рус кі ву чо ны ў га лі не бія хі-
міі, док тар ме ды цын скіх на вук, пра фе-
сар, за слу жа ны дзе яч на ву кі Бе ла ру сі. 
Аў тар прац па пы тан нях тэ а рэ тыч най і 
прак тыч най бія хі міі.

Ма хат ма ГАН ДЗІ, 
ін дый скі па лі тыч ны і гра мад скі дзе яч:
«Па ста ян нае раз віц цё — за кон жыц ця. 

І ча ла век, які ўвесь час імк нец ца 
пры трым лі вац ца цвёр да ўста ноў ле ных 

по гля даў толь кі дзе ля па ста ян ства, 
за га няе ся бе ў ня пра віль нае 

ста но ві шча».
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Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым значком, носяць рэк   ламны ха рак тар. Адказ-
насць за змест рэкла мы ня суць рэкла ма даў цы.

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ма
лю

на
к А

ле
га

 ГУ
ЦО

ЛА
.

Вар та ве дацьВар та ве даць
� Нель га са джаць у са дзе 

ча ром ху — на яе з усёй ва ко-
лі цы зля цяц ца шклян ні цы, якія 
по тым пе ра бя руц ца на ін шыя 
пла до выя і ягад ныя рас лі ны.

� Глог (боярышник) пры цяг вае 
на ўчас так шкод ні каў яб лы ні.

� Кру шы на з'яў ля ец ца рас-
сад ні кам ба каль ча тай ір жы.

� Ні ад на рас лі на не пе ра но-
сіць су сед ства фен хе лю і ісо пу, 
та му са джаць іх трэ ба ў са мым 
да лё кім кут ку са ду.


