
12 ЛЮ ТА ГА

1895 год — на ра дзіў ся (г. Пінск) 

Па вел Аляк се е віч Трай нін, 

контр-ад мі рал (1940). З 1931-га зна хо-

дзіўся на вы клад чыц-

кай пра цы ў Ва ен на-

мар ской ака дэ міі, з 1939-га — каман-

дзір Ла даж скай ва ен най фла ты ліі. 

У Вя лі кую Ай чын ную вай ну — ка ман-

дзір пры бал тый скай ва ен на-мар ской 

ба зы ў скла дзе На ва ра сій ска га аба-

рон ча га ра ё на, ка ман да ваў бры га дай 

мін ных ка раб лёў, быў на чаль ні кам шта-

ба Волж скай ва ен най фла ты ліі пад час 

Ста лін град скай біт вы.

1905 год — на ра дзіў ся Фё дар Яфі ма віч Агей-

чан ка, бе ла рус кі і ра сій скі ву чо ны ў га лі не 

па та ла гіч най ана то міі, док тар ме ды цын скіх на вук (1943), 

пра фе сар (1946). Пра ца ваў у Ін сты ту це ахо вы зда роўя 

дзя цей і пад лет каў у Маск ве, у Цэнт раль ным ін сты ту-

це ту бер ку лё зу. У га ды Вя лі кай Ай чын най вай ны быў 

на чаль ні кам па то ла га а на та міч най ла ба ра то рыі (дру гі 

Пры бал тый скі фронт). З 1954-га вы кла даў у Мін скім 

ме ды цын скім ін сты ту це. Аў тар на ву ко вых прац па пата-

ге не зе нер во вай сіс тэ мы пры су хо тах.

1910 год — ад бы ла ся пер шая бе ла рус кая ве ча-

ры на ў Віль ні. Куль тур ная па дзея атры ма ла 

шы ро кі гра мад скі рэ за нанс, са дзей ні ча ла ства рэн ню Бе ла-

рус ка га му зыч на-дра ма тыч на га гурт ка, ады гра ла важ ную 

ро лю ў раз віц ці бе ла рус ка га на цы я наль на га тэ ат ра.

1930 год — на ра дзіў ся Валь мен Мі ка ла е віч Кор-

сак, за слу жа ны ар хі тэк тар Бе ла ру сі (1969), 

док тар ар хі тэк ту ры (1999), пра фе сар (1993). Асноў ныя 

пра цы: га лоў ны кор пус Цэнт раль на га НДІ ме ха ні за цыі 

і элект ры фі ка цыі сель скай гас па дар кі, біб лі я тэ ка ў Ма-

ла дзеч на, кры ты ры нак «Ка ма роў скі» ў Мін ску, рэс пуб-

лі кан скі спар тыў ны комп лекс «Раў бі чы», се рыі ты по вых 

пра ек таў жы лых да моў. У 1966—1970 гадах быў стар-

шы нёй праў лен ня Са ю за ар хі тэк та раў Бе ла ру сі. Аў тар 

да сле да ван няў у га лі не ар хі тэк ту ры жы лых і гра мад скіх 

бу дын каў. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі (2001).

1935 год — у БССР бы лі ад ноў ле ны і зноў ство-

ра ны 15 ра ё наў.

1865 год — вя до мы ра сій скі хі мік 

Дзміт рый Іва на віч Мен дзя-

ле еў аба ра ніў док тар скую ды сер та цыю па 

тэ ме «Аб злу чэн ні спір ту з ва дою» і атры-

маў зван не пра фе са ра Пе цяр бург ска га 

ўні вер сі тэ та па ка фед ры тэх ніч най хі міі.

1900 год — на ра дзіў ся Ва сіль Іва на віч Чуй коў, 

са вец кі во е на чаль нік, Мар шал Са вец ка га 

Са ю за, двой чы Ге рой Са вец ка га 

Са ю за. У гра ма дзян скую вай ну — 

ка ман дзір ро ты, пал ка, удзель нік 

ба ёў з вой ска мі Кал ча ка на Ура ле 

і ў Сі бі ры, з поль скі мі ін тэр вен-

та мі — у Бе ла ру сі. З 1938 го да 

ка ман да ваў Баб руй скай ар мей-

скай гру пай Бе ла рус кай асоб най ва ен най акру гі, по тым 

4-й ар мі яй, якая ў ве рас ні 1939-га ўдзель ні ча ла ў па хо-

дзе Чыр во най Ар міі ў За ход нюю Бе ла русь. У Вя лі кую 

Ай чын ную вай ну ка ман да ваў 1-й рэ зер во вай ар мі яй, 

64-й ар мі яй, а так са ма 62-й ар мі яй, якая вы тры ма ла 

ўвесь ця жар аба рон чых ба ёў за Ста лін град, а за тым 

пры ма ла ўдзел у раз гро ме ста лін град скай гру поў кі 

ня мец ка-фа шысц кіх вой скаў. З 1943-га ка ман да ваў 

8-й гвар дзей скай ар мі яй, якая ўдзель ні ча ла ў вы зва-

лен ні Дан ба са, біт ве за Днепр, у шэ ра гу ін шых ба я вых 

апе ра цый (у тым лі ку Бе ла рус кай апе ра цыі 1944-га) 

і штур ме Бер лі на.

1920 год — на ра дзіў ся Ана толь Ся мё на віч Вар-

шаў скі, рус кі пісь мен нік-фан таст, па пу ля-

ры за тар на ву кі.

1950 год — за сна ва ны Еў ра пей скі са юз ра дыё-

вя шчан ня.

1955 год — урад СССР пры няў ра шэн не 

аб будаў ніц тве ра кет на га па лі го на, ця пер 

вя до ма га як кас ма дром Бай ка нур (Ка зах стан).

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Васіля, Івана, Іпаліта, 
Пятра, Рыгора, Сцяпана.

К. Яўлаліі, Аляксея, 
Дзям'яна, Людвіка, 
Мадэста.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 8.37 18.11 9.34

Вi цебск — 8.30 17.58 9.28

Ма гi лёў — 8.27 18.02 9.35

Го мель — 8.19 18.02 9.43

Гродна — 8.51 18.27 9.36

Брэст — 8.47 18.32 9.45

Месяц
Поўня 9 лютага.

Месяц у сузор’і Шаляў.

УСМІХНЕМСЯ

Пры зыў ная ка мі сія. 

Аку ліст пры зыў ні ку:

— Зрок сто ад сот ка вы, 

пры дат ны.

— Док тар, гэ та не праў-

да. Пас ля ва шых слоў я 

стаў ба чыць перс пек ты ву 

май го жыц ця на блі жэй шы 

год яшчэ горш.

Да рэм на вы раз ліч ва е це, 

што на мя не мож на не раз-

ліч ваць... ка лі абе да е це...

Ку пі ла каў ба су. Склад: 

соя, эмуль га та ры, фар ба-

валь ні кі...

Чы таю склад мы ла: 

мёд, лак то за, алей з пя-

лёст каў руж...

Вы сно ва: лепш ес ці 

мыла.

Шу каў, ку ды па клаў клю-

чы ад ма шы ны. Знай шоў 

кань як. Клю чы ўжо не па-

трэб ныя.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.
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Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым знач-
ком, носяць рэк   ламны ха рак тар. 
Адказ насць за змест рэкла мы ня-
суць рэкла ма даў цы.
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Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».
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zvarot@zviazda.by

16 12 лютага 2020 г.НАПРЫКАНЦЫ

Вядучая рубрыкі Ірына ТАМКОВІЧ. Тэл. 8 (017) 287-18-15

Як вы рас ціць цы бу лю 
з са ка ві ты мі пё ра мі

Дні ста но вяц ца тро хі свят лей шы мі 

і гэ та пер шая пры кме та та го, што час 

па чы наць вы рошч ваць зя лё ную цы-

буль ку, якую мож на бу дзе да да ваць у 

дзён ны ра цы ён і атрым лі ваць ві та мі-

ны. Сі лу ён на бі рае з цы бу лі ны, а та-

му ма лень кая пра цяг ласць свет ла во га 

дня для яго не бу дзе праб ле май.

Каб па чаць, па трэб на цы бу лі на, 

аль бо звы чай ная, аль бо спе цы яль-

ная — для пер' е вых цы буль. У дру гім 

вы пад ку вы нік бу дзе леп шы, але.

Вы бі ра ю чы га тун кі цы бу лі на пя ро, 

не па ля нуй це ся раз рэ заць цы бу лі-

ну ўпо пе рак (ка лі ёсць та кая маг чы-

масць), каб па гля дзець, коль кі за род-

каў у ёй утва ры ла ся. Пры на яў нас-

ці толь кі ад ной пу пыш кі ў цы бу лі ны 

коль касць зя ле ні ва бу дзе не вя лі кая. 

Та му вар та вы бі раць шмат за чат ка-

выя сарты. Вель мі важ на пра віль на 

вы браць цы бу лі ну — яна не па він на 

быць па шко джа най, та му што з та кой 

вы рас тае не пя ро, а гні лая цы бу лі на.

Леп ша га вы ні ку атры ма ец ца да маг-

чы ся, ка лі па са дзіць цы бу лі ну ў зям лю, 

ба га тую мі не раль ную рэ чы ва мі і пры 

гэ тым нейт раль ную. Куп ля ю чы ў кра-

ме, мож на прос та браць суб страт «для 

ра са ды» — ён пры дат ны для цы бу лі ў 

хат ніх умо вах. Ка лі не хо чац ца зай-

мац ца з грун там, мож на прос та па ста-

віць цы бу лін кі вер ты каль на ў пад дон, 

пад лі ва ю чы час ад ча су ва ду, каб яна 

за кры ва ла ка ра ні.

Пры па са дцы 2/3 цы бу лі ны па він на 

быць над зям лёй, а пад зям лёй — адна 

тра ці на. Пас ля гэ та га суб страт важ на 

ўвесь час тры маць віль гот ным. Ка лі 

па са дзіць і тры маць цы бу лю ў цём ным 

па мяш кан ні, пё ры бу дуць свет лы мі і 

цьмя ны мі. Чым больш свет лае мес ца 

вы бра на, тым больш на сы ча ны зя лё-

ны ко лер бу дзе ў пё раў.

Па са дзіў шы рас лі ну і па чаў шы яе 

рэ гу ляр на па лі ваць, трэ ба на брац ца 

цяр пен ня — ад ра зу ні чо га не «пра-

клю нец ца». Але за тое ка лі з'я вяц ца 

пер шыя па раст кі — толь кі тры май ся, 

рас туць яны са праў ды хут ка.

Крэс-са ла та — 
ідэа льная рас лі на

Яна рас це хут ка, да гля даць не скла-

да на. Не  па тра ба валь ная да свят ла, 

на ват це ня люб ная.

Ап ты маль ная тэм пе ра ту ра для пра-

рошч ван ня — + 7—15 °C. Ка лі яна па-

ды ма ец ца вы шэй за +15 °C, рост рас-

лін спы ня ец ца. Ужы ваць крэс-са ла ту ў 

ежу трэ ба, ка лі яна да ся гае ў вы шы ню 

восем—дзесяць сантыметраў.

Ура джай збі ра юць на жні ца мі. Зра-

за юць роў на столь кі, коль кі хо чуць вы-

ка рыс таць у ежу: крэс-са ла та не за-

хоў ва ец ца доў га. Та му яе трэ ба се яць 

рэ гу ляр на, лепш за ўсё — па схеме 

тры праз тры дні.

У ёміс тасць на сы па юць пласт грун-

ту вы шы нёй ка ля трох сантыметраў, 

а мож на рас клас ці ба ваў ня ную тка ні-

ну або па пя ро выя руч ні кі. Па па верх ні 

се юць на сен не і асця рож на ўціс ка юць 

яго ў зям лю. За тым па лі ва юць па се вы 

цёп лай ва дой, на кры ва юць ёміс тасць 

цём най па пе рай або чор най плён кай 

і ста вяць у цёп лае мес ца з тэм пе ра ту-

рай не ні жэй за +7 °C. Пас ля та го як на-

сен не пра рас це, зды ма юць накрыўку 

і ста вяць на свет лае мес ца.

Не за леж на ад та го, на якім суб-

стра це вы рошч ва ец ца крэс-са ла та, 

ён па ві нен за ста вац ца віль гот ным, 

але ні ў якім ра зе не мок рым. Пры 

вы рошч ван ні крэс-са ла ты не трэ ба 

вы ка рыс тоў ваць угна ен ні, яна вель мі 

не па тра ба валь ная.

Гэ тая рас лі на вы ка рыс тоў ва ец ца 

толь кі ў све жым вы гля дзе як за пра ва 

да са ла таў, мя са, ры бы, ам ле ту, со у-

су, су пу ці прос та на бу тэрб род. У су-

ша ным вы гля дзе крэс-са ла та тра ціць 

шмат лі кія каш тоў ныя якас ці.

ПЕР ШАЕ ЗЯ ЛЕ НІ ВА 
НА ПАД АКОН НІ КУ


