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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.
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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Месяц
Маладзік 7 снежня.

Месяц у сузор’і Вадаліва.

УСМІХНЕМСЯ

16 12 снежня 2018 г.НАПРЫКАНЦЫ

12 СНЕЖ НЯ

1918 год — на ра дзіў ся (в. Гай-

шын Слаў га рад ска га ра-

ё на) Кас тусь Кі рэ ен ка, бе ла рус кі па эт, 

за слу жа ны дзе яч куль ту ры Бе ла ру сі. 

У 1945—1962 га дах пра ца ваў у ча со-

пі се «Бе ла русь», з 1962-га — га лоў ны 

рэ дак тар ча со пі са «Бя роз ка», у 1972—1986 га дах — ча-

со пі са «По лы мя». Аў тар збор ні каў «Пас ля на валь ні цы», 

«Мая рэс пуб лі ка», тво раў для дзя цей (збор ні кі «Зя лё нае 

рэ ха», «Вяс на-крас на») і інш. Не ка то рыя вер шы К. Кі рэ-

ен кі па кла дзе ны на му зы ку. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі 

Бе ла ру сі. Па мёр у 1988 го дзе.

1920 год — на 2-м Усе бе ла рус кім з'ез дзе Са ве таў 

ра бо чых, ся лян скіх, бат рац кіх і чыр во на ар-

мей скіх дэ пу та таў пры ня ты да паў нен ні да Кан сты ту цыі 

БССР 1919 г. З'езд вы ка заў ся за пе ра вод усіх дзяр жаў ных 

уста ноў на бе ла рус кую мо ву.

1979 год — у вёс цы Раў бі чы Мінск ага ра ё на 

ад кры ты Му зей бе ла рус ка га на род на-

га мас тац тва. З 2001 го да — фі лі ял На цы я наль на га 

мас тац ка га му зея Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Па ста ян ная 

экс па зі цыя му зея раз ме шча на ў вя лі кай за ле і дзвюх 

пры бу до вах. Экс па зі цыя па дзе ле на на дзве част кі: тра-

ды цый нае мас тац тва ХVІІІ — 1-й па ло вы ХХ ст. і су час-

нае — з 1960—1970-х гг. У экс па зі цыі тка ныя вы ра бы, 

прад ме ты хат ня га ўжыт ку. Тут прад стаў ле ны так са ма 

вы ра бы з в. Не глюб ка Вет каў ска га і Мо таль Іва наў ска га 

ра ё наў, ган ча роў з па сёл ка Івя нец Ва ло жын ска га ра ё на 

і ін шых мяс цін.

1915 год — на ра дзіў ся Фрэнк 

Сі нат ра, аме ры кан скі эст-

рад ны спя вак, ак цёр, рэ жы сёр, му зы-

кант і аран жы роў шчык. У 1942 го дзе 

быў пры зна ны са мым па пу ляр ным спе-

ва ком ЗША. За 50 га доў на эст ра дзе 

за пі саў больш за 200 аль бо маў і зняў ся ў 58 філь мах. 

Ула даль нік «Ос ка ра» — най вы шэй шай уз на га ро ды Аме-

ры кан скай ака дэ міі кі на мас тац тва за ро лю ў філь ме «Ад-

сюль у веч насць» і не каль кіх му зыч ных прэ мій «Грэ мі», 

якія пры су джа юц ца На цы я наль най ака дэ мі яй мас тац тва 

і тэх ні кі грам за пі су. Па мёр у 1998 го дзе.

1928 год — на ра дзіў ся Чын гіз Ай тма таў, на род ны 

пісь мен нік Кыр гыз ста на, дып ла мат, ака дэ-

мік АН Кыр гыз ста на. Аў тар апо вес цяў «Джа мі ля», «Бе лы 

па ра ход», ра ма наў «Пла ха», «Ка лі па да юць го ры» і ін шых. 

Па мёр у 2008 го дзе.

1928 год — на ра дзіў ся Ле а-

нід Бы каў, са вец кі ак цёр 

і рэ жы сёр, за слу жа ны ар тыст РСФСР, 

на род ны ар тыст УССР. Зды маў ся 

ў філь мах «Лёс Ма ры ны», «Мак сім 

Пе ра пя лі ца», «Да ра гі мой ча ла век», 

«Доб ра ах вот ні кі», «У бой ідуць ад-

ны ста рыя» і інш. Лаў рэ ат Дзяр жаў-

най прэ міі Укра ін скай ССР. Па мёр у 

1979 го дзе.

1959 год — ХІV се сія Ге не раль най Асамб леі ААН 

пры ня ла рэ за лю цыю аб за сна ван ні Ка мі тэ-

та па вы ка ры стан ні кас міч най пра сто ры ў мір ных мэ тах.

Са ма га вя лі ка га шчу-

па ка ва гой 50 кі ла гра маў 

зла віў ры ба лоў з Глы бо ка-

га. Гэ та на сем кі ла гра маў 

больш, чым на хлу сіў па пя-

рэд ні рэ кард смен.

— Мы свай му на чаль ні ку 

на дзень на ра джэн ня за мо-

ві лі скры піч ны квар тэт. Пры-

кінь, за хо дзіць ён у офіс, а 

яны іг ра юць. Клас на атры-

ма ла ся!

— А мы свай му за мо ві лі 

дзвюх пі я ніс так.

— Пі я ніс так? 

Дзе ж там у вас 

мож на іг раць на 

пі я ні на?

— А яны і не 

іг ра лі. Ён з імі 

прос та ў ка бі не-

це за чы ніў ся...

Ві таль прый-

шоў да до му ў 

та кім дрэн ным 

на строі, што 

жон ка, не ве да ю чы, ча го 

ён за раз больш хо ча, лег-

ла го лай у пель ме ні з бу-

тэль кай га рэл кі ў ру цэ.

— Ска жы це, Со ня, ад ка-

го ў вас дзі ця?

— Га лоў ным чы нам ад 

Фі мы.

Лепш за ўсё ў мя не 

атрым лі ва ец ца ні чо га не 

ра біць. Але мне па ста ян на 

імк нуц ца пе ра шко дзіць.

caricatura.ru

За сы па ем 
ка ра ні

Боль шас ці ра я на ва ных 

дрэў і кус тоў бу дзе да стат-

ко ва, ка лі ату ліць сне гам 

пры стволь ны круг, а тра вя-

ніс тым рас лі нам — мес ца 

па сад кі, дзе пад зям лёй за-

хоў ва ец ца ка ра нё вая сіс тэ-

ма. Зру хі гле бы пры скач ках 

тэм пе ра ту ры мо гуць па шко-

дзіць да лі кат ныя ка ра ні, 

асаб лі ва ма ла дых рас лін. 

Снеж ная пра слой ка збе ра-

жэ зям лю ад рэз кіх тэм пе-

ра тур ных кант рас таў.

Ха ва ем 
ка ра нё вую 
шый ку дрэў

Так са ма лёг ка па шкодж-

ва ец ца ма ро зам ка ра нё вая 

шый ка — пе ра ход ко ра ня ў 

ствол — у тых ві даў, у якіх 

яна па він на зна хо дзіц ца 

над па верх няй гле бы. На-

прык лад, у пла до вых дрэў. 

Для та кой хо ван кі цал кам 

да стат ко ва звы чай на га 

сне га па ду. Але ў ма ла-

снеж ныя ма роз ныя зі мы 

снег трэ ба пад гра баць да-

дат ко ва.

За кід ва ем 
сне гам кус ты

Знач на больш сне гу 

спат рэ біц ца, каб аба ра ніць 

кус ты, якія цві туць вяс ной, 

а за клад ва юць квет ка выя 

пу пыш кі з мі ну ла га го да. 

У асаб лі ва су ро выя зі мы 

на ват у цал кам ра я на ва ных 

рас лін квет ка выя пу пыш кі 

час та пад мяр за юць, і рас лі-

на не цві це і не дае пла доў. 

Та кія кус ты трэ ба ха ваць «з 

га ла вой», за кід ваць сне гам 

цал кам. Ка лі зі ма з ма лой 

коль кас цю апад каў, трэ ба 

ра біць гэ та штуч на.

За хут ва ем 
мес ца 
пры шчэп кі

Яшчэ ад на ўраз лі вая 

част ка рас лі ны — мес ца 

пры шчэп кі. Мес ца злу чэн ня 

дзвюх роз ных рас лін, хоць 

і яно даў но зрас ло ся, лёг ка 

па шкодж ва ец ца ма ро зам. 

Яго вар та аба ра няць да дат-

ко ва, асаб лі ва ў ма ла дых 

або ня даў на пры шчэп ле-

ных рас лін і цеп ла лю бі вых 

ві даў. Але ў да дзе ным вы-

пад ку не заў сё ды мож на 

абы сці ся толь кі сне гам. 

На ту раль ныя ці штуч ныя 

гур бы да па мо гуць, толь-

кі ка лі мес ца пры шчэп кі 

зна хо дзіц ца не да лё ка ад 

зям лі.

За трым лі ва ем 
снег

Мяк кія гур бы ка рыс ныя 

для рас лін, але фар мі ру-

юц ца яны час та не там, 

дзе нам трэ ба. У мес цах, 

якія пра дзі ма юц ца, на ват у 

снеж ныя зі мы не хапае аба-

ро ны рас лі нам. На ўчаст ку 

для сне га за тры ман ня мож-

на, на прык лад, па са дзіць 

вы со кія гус тыя рас лі ны — 

ідэа льна па ды хо дзяць іг-

ліч ныя.

За тры маць снег мож на і 

з да па мо гай штуч на ство-

ра на га рэ лье фу. На прык-

лад, ка ля пад пор най сцен кі, 

звер ну тай да вет ру, бу дзе 

фар мі ра вац ца гур ба, і рас-

лі ны, якія рас туць пад ёй, 

бу дуць на кры тыя.

Пе ра шко дай вет ру бу-

дуць не толь кі ста цы я нар-

ныя па бу до вы — пад пор ныя 

сцен кі або пла ты, — але і 

ча со выя: за га ра джаль ныя 

шчы ты, якія вы стаў ля юць 

толь кі зі мой. Іх мож на зра-

біць з роз ных ма тэ ры я лаў, 

але лепш — з пра ні каль ных. 

Шчы ты з сет кі, ла зы ці са ло-

мы бу дуць больш на дзей-

ныя, чым су цэль ныя — з 

фа не ры і дрэ ва. Апош нія 

мо гуць зва ліц ца пад на-

ціс кам вет ру і па шко дзіць 

раз ме шча ныя зза ду іх рас-

лі ны.

Да дат ко ва за трым лі вае 

снег і фак тур ны ма тэ ры ял, 

пры чым не толь кі вер ты-

каль ныя шчы ты, але і га ры-

зан таль ныя па верх ні. Ме на-

ві та та му доб ра аба ра няць 

рас лі ны яло вы мі лап ка мі. 

Кас ма тыя га лі ны іг ліч ных 

ства ра юць да дат ко вую па-

вет ра ную пра слой ку, ігол кі 

за трым лі ва юць снег, не да-

ючы яму ін тэн сіў на вы дзі-

мац ца. Гэ та асаб лі ва важ на 

ў са мым па чат ку зі мы, ка-

лі снеж нае по кры ва яшчэ 

толь кі ўтва ра ец ца. У ся рэ-

дзі не зі мы, ка лі снеж ная 

шап ка мо жа стаць за над та 

цяж кай, га лі ны пе ра раз мяр-

ку юць на груз ку, а пас ля ад-

лі гі, ка лі снег ушчыль ніц ца, 

за ха ва юць па вет ра ва кол 

рас лін. Акра мя ла пак, для 

хо ван кі, якая за трым лі вае 

снег, па ды дзе су хая са ло-

ма і на ват аб рэ за ныя га лін кі 

ліс та вых дрэў.

ЯК ПРА ВІЛЬ НА 
ВЫ КА РЫС ТОЎ ВАЦЬ СНЕГ У СА ДЗЕ
Вядучая рубрыкі Ірына ТАМКОВІЧ. Тэл. 8 (017) 287-18-15

Снег — гэ та за мёрз лая 

ва да, але на 95 % ён скла-

да ец ца з па вет ра. Кож ная 

сня жын ка — на поў не ны 

па вет рам крыш таль з па-

вет ра най пра слой кай ва-

кол. Ме на ві та та му снег, 

та кі ха лод ны на воб ма цак, 

з'яў ля ец ца цу доў ным 

уцяп ляль ні кам. Цеп ла пра-

вод насць бя лют ка га сне гу 

су па стаў ная з цеп ла пра-

вод на сцю драў ні ны. Але 

важ на, што гэ та да ты чыц-

ца толь кі све жа га, рых ла га 

і пух на та га сне гу.


